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ألمج!!ض

منزلتهلهلسإوىد!ىْكتابأ!اببأخممعامةالشعوببر!نانيهودءرف

عررقة.حضإرةوبناةرفيعةثقافةأ!ابأنفعمهماي!وداوير*مبر،المقدسةالسامية

نأواجبىمنرأرتلل!ارئتوضيحهايجبالتىالحكلائقكلنكثيرهناكَكانتولما

عصرسبقتالتىالأخر!طبرالثقافاتاليهودر"الشقافةص!لمأك!ىفوأن،عن!بااللفامأمهط

مسيرةفىالتقدمعناصرأ!مكلنليمدأصيا،ا؟أقىقىكتوالتى،ركأرونالتوراة

.الجشرىااقدن

اليهودأهمصلامحدأىإلىب!إنالكتابهذاوضعكلنءاريئكانتولقد

موس!،الةيومنذالقرونعبروالثقافيةالأدبيةحالت!سمإرصهاحو،الفكرىالنشاطفى

الودصطكأ.العص!وروحتى

القديمة.وحديرثةقديمة:قسصين4ليالعبراللخةتقم!يمعلىالعادةجرتوقدهذا

اللغةبعدؤ؟عليهاوأطاقالر!إنيينل!لة،والحدرثةالقديمالعهدأئالمقدسالكتابلغة

اليومبها،تكلمالتى4العبرراللغةوليكلنو"يخايرفرقأنيم!نحتىالوشلجةإ!برير"ا

إسرائيل.فى

ذحرتثمالختلصةكللمراحلهافىوآدابها4العبراللغةعنتحدثتذللثعلىوبناء

آراعهم!اليهودمنهااستتىالتىئيسيةالرلمصادرابينتوالىف!يل"نبثمىءالقديمالعهد

فأشرت،القديمالع!دءفبظغرلش،التىالدريخيةالكتبءناسةليدرذلائاأت!اوقد

.التلمودءنش!ئأذكرتثمالأخرىالديرلميةوالمؤلفاتالمشنااىإ

اليهودتفرقفذكرتالمشتاتليهودالكتابءنالأخيرالقسموخصصت

.وفي،عاءواالتىبالمجيفرهمت!أمدىالإيجازكلنبشىءوبينتالعالمأنحاءن!



لصموبةوذلكهذاكتارثنالمافى!ااستعنتالتى،"العبرالنم!وصذكرتوتد

نظرأمواضعهاإلىبالإشارةفاكتفيتاتحديماالعهدنصوصأماcإل!ساالتوصمل

.عناءدونعليماالح!وللمصحهولة

تقديمفىوفهتقدأكونأنأر-والكتابلمحتوراتالموجزالعرضو:ثذا

.القرونءبرىالعبراللأدبماءيةيروض!خثىء

جصرللةتأ





العبريةاللفة

السامية"باالغاتتسميتهاعلىالعلماءاتفقالتىاللغاتءموعةإلى4يرالعبراللغةتنتمى

هذهتتكلمكانتأوتتصثالتىالشعوبمعظملأناللفظ0هذاعليهاأطلتىوقد

التكوين.سفرءنالعاشرالإ!احؤعوردكانوحبئسامنسلمناللغات

الشرقىالقسم:ينكبيرقسمينيجعلهاالساميةللغاتالشاخالجغرافىوالتقهيم

واعموعةالثمماليةالمجموعةويشه!ملالغربىوال!م،والبابليةالاْشمورء4اللغتينويشمل

والاَرامية.والعبريةالكنعانيةالشماليةالمجموعةلغاتأمقن.الجنوبية

والحبشية.الجنوبيةوالعر!يةالثمماليةالعربيةلغاخهافأشمرالجنوبيةالمجموعةأما

علينايسهلممامشتركةوصفاتنجصائصعامةالساميةاللغاتوتمميزهذا

وتشترك،ألفاظهـاومعاقاشتةاقاخهافىآكثير4تتشاوفهى،بالآخر!مضهامقارنة

.والصرفالنحوأسس!منكثيروفى،الأفعالجذورفى

اسرائيلبنويرتكلمهاالتىاللغةهىدراستناموضوعهىالتىالعبرير"واللغة

عصورأربعةإلىنقسمهاأنيمكنو،عام5503منأكثرإلىالأدبىتاريخهايمتدو

وهى:ؤيهاوأثرتجهامرتاىاللأطوارتبعأمراحلأو

--.سالقديماعصر-1

ءَ-؟-إلإر-إكطالعصر-2

الويمطى.العصِور-3

.الحديرثالعصر-4

المراحل:هذهمنمرحلةكلءنقصيرةنبذةيرلىوؤيما

القديم:العهدعمر-اولا

الأحجارعلىبرمفالنقوشفىتتمثلالقديمالعهدتدوينقبلير"العبراللغةكانت

صورةفىالنةوشلغةمثللغتهكانتمرةلأولتاءويرنهعندالقديم؟والعهدوالنقود

،وقصيرها.طورلمهاالحركاتمنخاليةأحرف



لأولالمبعث

المبرية(للغة.

المجاورةبلاممالمبريينحتهـاك,"

القديمالمبرىيلادب.

و*ساطيرالقصص"

الشعر0

و*مثالالحكم.

الأبوكريفا.
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متعاقبة!عصوروفىفتراتءلىدونراحدةبلدفعةلميىونلمالقديموالدهد

أوا%شإلىتدوتنهبدار"وقىصحعنهنتحا-ثالذىالطورفىدونترمعظمأسفاره

:أؤسامثلاثةإلىالميلاد،ولىمصمقبلالتا!ءحالقرن

التثنية.،العدد،ريىناللاو،الخىروج،ينالتكووْهى:التوراة!1)

،يضوع:هىولمتقدميناالأنبياءأسفار:قسمينإلىلينقسمونوالأنبياء()ب

وهى:ينالمتأخرالأنبياءأسفارثم.لملوكاسفرا،صموئيلايىفر،ةالقظ

.الصغارعشرالإثناوالأنبياءحزقيال،ارميا،اشعبا

الإنشاد،نشيد،أريىب،الأمثال،المزامير:هـ6!وأسفارهالمكتوبرإت(ص)

.رلأخباا1سةروتحميا،ارعز،لن!ااد،أشير،فىالمرا،ثعوار،معة!لجىا

والآداباللغةفيهازدهرتالذىالذ!يال!!ربرلىار"القديمالعهدينتدوودجد

هوالسلامعلإ"مولهىأنالعلماء!نؤرليقبر!نالشاخمنكانوؤد.ال!ديمةال!برر"

خطأعلى!نتبرالحدلمثةالعلميةالبروثولكن،الخصسةليأسفارهاالتوراةإفأالذى

برمدهدونهاوإْممايرلىونههاولمالأسفارهذهرؤ)فلمأنهالمحققمنوأصبحالرأىهذا

مختلفة.ء!ورفىتدو،يه!وكانالكتابمنعدد

اللغةهذهفيهليلمزتوؤد،الخيالوقوةالش!رعصربرأنهصرالكلهذاويمتاز

ائيك.إسربرىشعراءكلنيرمدونالذينالأزبيإءأسهفارفىضحاواذلاثىفىمجدهاذروة

والتراكيبالألفاظاختيارعلىالمبنىالخيالمطالشعرىالأسلوبهذاأنبرجمعيدوإيس

اليهودبنفىالعصرهذاانت!ىالعصر.وقدهذافىالمألوفالأسلوبكانوالمعاق

ق.م.586عامنصربنوخذيردعاىبابلإلى

امى:يلأرلعمرا-نياثا

عامأى..مق586عامكلنتبدأالأولىاإرحلة:برحلتينال!عرهذامر

الآرامية:أختهاكلنابهاباتترالعكلمرهذافى4والعبراللغةامتازتوقد.البابلىالسبى

الر!يةاللغةكانتأنهاإذ،كبيرزفوذذاتالوقتذلكفىكانتالآراميةفالل!ة

الجدللغةصارتحتىالعصرذلكفىالآرامية؟فوذقو!وقد.ذاكإذالسائدة



رسواقدالإسرائيليينعامةلأنذلك،وتفسيرهاالموسو43الشردحيةفىوالبحث

بالل!للتوراةقىجماتاليهودعا،ء-لىونأنالضرورىمنأصبحلذا،4لىالعبرلغتهم

أبناءولمجثونالآراميةبريمرهونكانوااليهودعلماءأنرغمذلاثتموقد،الآرامية

واحذروااليونانيةأوالعبرر*استعملواالتلمودفىوردفقد،تركهاعلىجنسهم

أخاهالإنسانيحادثأنمطلقاًفيى8لا:اًألى!ىوورد.الآراميةالرطانةاستعمال

.آرامبلغة

هذافىكتبماؤإن،بالتدريرجإِلان3ليلم4ربالعبرالآراميةاستبدالأنء!ر

لدىلامفهومةكانت"ال!جرلىأنءاىليدلمهـثلادا؟يالكسفربالآراميةالعصر-

دا.هـاللغة!ن!طحولم.الإسرائيلىالشعبعامةمنكة!رلدىبلفحسبالخاصة

الدينإكةبقيتإخهابل،اسياسجةاحياتهافةدتماوبعدجمهاالتكلمبطلمابعدالعبرية

ليافإن.والرالأحباربرجنوالتخاطبوالفلسفة

الألفاظكلنإ-ممثيراعلىفتو!الوقتذلكفىالآرا!4إحهوفىالغةوكانت

دانياليأسفارالآراميةبالص:*"ص:كتالتىالأسفاربينوءن.ال!بر!4احيبوالتر

السارقالعيدأسهفارمستوىإفأسلو؟اولغغافىالاْسفارهذهتصلولم.وكأنحمها

اكِيب.الأروب!ور!الترالتعاءوجمتافةدصثمن

وتخرب،يمالةلىيدالكلأسفارختامبعدفةبدأالعصرهذامنالثانيةالمرحلةأمام

الدىاليهودتار،قيفىفىتاْالحوادثفهذه.م75عامالهيكلوحرقالقدسبيت

الدفيورجاْلالكتابمنءثيرفانصرف،مختلفاًاتجاهاً!تجهـونوجعلت!مواللغوى

دكان،وافيةدراسة"اليهودالشررجةدراسةوحاولوالميةالدالكتبفىالهحثإك

ومنهاشروح6)1(؟لإاهـ-*كاتسمىلن!صوجمرلإِيَر!منها*!!ترلخمير

هـذهمن4الغادوكانتبافيجهاضزسمىور!يماخلاقمهلنصوص

.سار،ذهب؟6؟منسبيل،طريق)1(

.روى،قصء6+؟!منرواية،قصة)2!
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و-!والتفاسيراكثروقد.القوانينواستنباطالقديمالعهـدسافىتحصقالدراسة

دراسةحولبال!ملمكيلإ3بخهحعرفومبوبمنظمكتابفىوجمعتذلدبمد

صورةفىودونت،والتفاسيرالتارنحيةالحوا!حل!حيتثالحقامنكثيرا!لشنا

كتابضمهـمامنونتجابىراإلىاورورضمتث!.ام!!رإبا!يىكتاب

،Lالميلادالالثالقرنأراخرفىتدوينهبدايةوكاتت.إ!رباسمعرف

د31.م005عام"والىالتامودتدوثنفوانتم

الوسطى:العصور-ثالثا

غادرفقد.العالمأنحاءفىالجهودتمفتتولفثدتم055عاممنةالفترهذهأ,,kو

البلادبلغةثممتبونعلماخهممنكثيروكانالبلادمختلفإلىوطنهمالي!ثودمنكث!مر

الكتبهذهاكةوا؟قالمؤلفاتمنأكثيرالفترةهذهفىودونوا،بهاحلوااىا

غيرم.قلدمنومنهمكتابات!مفىالعربقلدمنقنهم،4تقليدثلغةكائت

العضوكمان،عبريةبحروفال!بريةغيراللغاتأحيائأيركتبوناليهودوكان

العهد)كةأحيانأيحاكونفكانوا،القديمالمنوالعلىناس!جين4لىال!برباللغةيرممتب

الأدبية.ومقدرتهالكاتبمهارةذلاثفىوالمعيارالمشنهـالغةوأحيانأ،القديم

بةالعبرلغش3ءلىحافظواأنهمإلامتعددةأنحاءفىالج!ودتشتتمنالرءمرعلى

الدونية.وعباداخهمسةحهممنكثيروفىمعابدهمفىيرتلوضهافكازوا

الحديث:الممر-رابما

6!د؟6هسكلاه"سمىأوربافىحركةالميلادىعشرالثامنالفرنف!ظهرت

بهانزلالتىالشعوبوآدابعلوممنالاستفادةهدفها،والتنويرالتئؤفأى

رأواوقد.الحديثةوالاَدابالعلومعنتعبربحيث4رالعبرالاكةوتطوير،اليهود

!ستعيداللغةفأخذت،القديم!ال!بهروالتراث،"العبراللغةإحياءعليهـمالواجبمنأنه

اليهودواقتبس.الأدبىفوالتألهوالنثرالشعرلغةصارتحتىتدريجيأالسابقمجدها

فىوأدخلوهاالحديرئةالأوربيةاللغاتمنوالمصطلحاتالمفرداتمنكثيراً

الحديث.العصرتسايرأنتستطهخصلتىمفرداتهاوزليادةنموهاإلىأدىممالهت!،م

وأم،اتمؤفىوعدةعواملبجملةفىتؤلأقد-"العبرالاكةأنوجدناربذلاث

وآدابم3.لضهم!أثرمماالأخرىا**!بالألي!ناسثبرأمماك01"قياس!واكلا!اهذه



المجاورةبلاممالمبر!ناحتكا!

عق!ليتهمفىالظاهرأثره،لهمالمجاورةبالشعوبالعبريينلاحتكاككان

لاتست!رإئاالبدويةالأممنالأصلفىكا؟واإصائيلبنوأويرونفالعبر،وآدابهم

بيخهامنمتعددةأماكنفىوتنقلواالعربيةالجزيرةمننزحوافقد،مكانفى

ومصر.النهرينبينمابلاد

يوميرأوشومرتسمىأمةالزمانقديممنذيسكنهاكاناف!ينرينماوبلاد

ق.م.5025إلىهـ025بحوالىالث!رليبوجهعلىتحددتاريخيةفترةفى

منكئيرالممبيفنغفقد،الرقىلالغةحضارةد انبثق!.البلاهذفهى

فيتدوفىعوابرمنلاالتارجمرر!شاكا،والدريخيةوالتشريرثييةالإدار-4اَ

التىكتاباخهمفىوقدموها،النشاطاتأوجهمنكثيرعلىتحتوىالتىتهم.

البدائية.الأدواتاستعمالفىوالدقةالبساطة!هرت

عندنا،المسماريثبهبماعليهوكتبوااللينالرطبالطيناستخدمواليونفالسومرلأ

المسمارية.با)كتابةالكتابةهذه94قت

بعدحتى،الشعوبمختلفعلىالأفىبارزدور4السومرلحضارةكانولقد

ح!*

الشعوبفىأ!تالحظرةفهذه،طورلةبأزمانأنفسهمالسومر!كننفوذزوال

قبلالثالثالألفحرالىالمنطقةهذهغزواالذينوآيىوربابلأ!لفىأىالسامية

تعلمواوعندئد،العراقفىوتمركزواالبلادأهلوخال!طوافيهاواستقروا،الميلاد

خاصةالسومريةفىثاتمآترى-ركةفبدأت،ومتطلباخهاالحضارةهذهأصول
-ص!ىلأ!--

وجعلطلىالقصصوأشهرالملاحموسردالطقوسوممارسةالأدبيةبالنصوءلىليتعلقما

الفنونمنكثيرأسما!هـناوبذلىث.وآرائهمأفكارمحتتناسبالعاميون

النمىوص!نكثيروهناك.الد!"يةْالقصص!نكثيرةنماذجلناوتركواوالآداب

بعضأ!اءثذكرالقديمفالعهد،ينإخهرا،!نمارلإدبأقوامثينال!جمرا-"مماكتثبت

الخليل،اءيمبهراموطنأورونصاالسومرىالتارتخفىهامأدوراًلعهتالتىالمدن

الهكويئ:سفرمنعثسالحاد!إصإءاافئجاءفقد
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ابنهأبرامامرأةكنتهوساراىابنهالم،هارانبنوإ!ىطأإبنهبرامأتارحوأخذ"

")1(.كنعانأرضلىإلىليذهبوا/الكلااني!نأوركلنمعافخرجوا

قةوطرالقديمةالسومرر"المدنعليهكازتماؤ!ورالنصوصبغض!وهناك3

لأ:جاءفقد،لديههم4الثقليدوالمبناء"/

وقالهناكوس!واشنعارأرضفىبقعةوجدواأنهمشرقأارتحالهمفىوحدث

وكَان،الحجرمكانالابنلهم،فكانلريآ4ونثوليابناذمىخهلم:لبعضبحض!م

3)2(الطينمكانالحمرلهم

إلىإساثيلولىىالسامرةمدو""علىاستولم!أشورمالمثأنالتوراةز!بر2و

أورشمايمعلىالالممتيلأءحاولعندماسنهـحارثبأنالملوفيسفرعليناوريمكلرأشبور)3(

.افيلى)3(بتدخلهالغزاةجيشودبر،و!اهاالمدويخةالربضافي

البابلية،السيادةعلىيههود!اثارتمملكةأنالقديم!دالكلذكرآضرموضهحفى2.

وأخذفسقطتأؤرشايمعلىنصمربنوخدأءرلذلاث،ارمياالهيبة!ارختربأولم

يهوداتمردتسنينبفىعوبر"د.الأولال!بمىهووهذاإلىفاسطينأسرىسكاخها

سلإن،هيكلملكهاحرقأنلم!د..مق586عامرابليدفىفسقطت،أخرىمرة

آلافأربعةوأخذأسكاناكلنالكثيروقتلرابرلإطإونقلهاالمدرشةاكئضزوساب

أسير)4(./ومظئة

وأساطيرةصه!منالتوراة3فىوردمامعظمأنإلىالعنماء"شصلوقد)فذا

ورو"والألىوالبابليةلم"السومزلمدوناتافىمثلهوجد،يمةلىأصلإلم!صجممرشراخر

ها.وة!ر

الأزهاهـمثلاذوكاملةوهىالوبرودإلىتظهرلمالتوراةإن":؟ركرولىقول

وتنتشر،البعيدالما!ىفىمميقأامتدادأجذورهاءتدوإ؟ا،الفراغفىالناميةالصناعية

ومضهوخمهاصه*خهافىالترراةؤلأسفار،المجاورةالبادانءلىالمدىءوال!خأ

:/1131ينتبهو(اوأ!لأ

3-/112ينتكو)2(+

Iالثانىملوك)3(. t63-3هلم

.3+ص-+*.3.-5217/غ21"-!3/؟أرمياراجع(!ا)



الشرقفىالقديمةاالحضإراممتوأ"ذخهاخلفتهاا!ئبرألآدا!الضبهأكأرقلإإلي!ت

ةأا(.الأدفى

-)75!اعامؤفى،القدمفىمحيقةءصورإلىشصخوكل"مرا)لميهودبينوالعلاقة

صلىريىةعاصمةوبرىولبةفهجر،الرانمأمنحوؤبمصسس!رشارزقى(1353

العهـارنة.تلباي!ميرمرفأ"وماومكا:إاأزونأختعايمىاأطاق

إلهأزونعبادةمنوافذ،)6يخيةبر"ورةن!رت!ىوزوجتههـواقاوقد

أتبدرنيةالدتصلاحى!فيبا-كللمثكلانكاليإك!و:نآموةدعباكس!بمرو)4وياًديىلىروهليو

.الأخرىب!دالواحدةلياوسورفاسطينفىممتاعاتهاتف!لىر"الإمبراطور

السجلات"ا،ثءإنتوؤلى،4زالعمارتلفىاهـخ!وتبأسلاتمراكةشفت.وؤد

هذه-رتذكرالمسمارىالأءإدىبرالخهآ"!م!ظص!ب4فخارلى)وحاتشكىلفى

فىأنيرجحو،لي!وسورفاسطكنفئاراًاضىعلرأحصد:واالذفي(والحهنر)اللوحات

والاضطرابالعصهإنأنإج!:صقاو،جتقد.ا!"؟نال!برباورحروأالاثمبهمنأكثيراس،م

العبرائيونبص!!قامإِىاإنحتوحصاتبراو""قةة!إ"ى،لي*!+6،اطبيروأ.لمااللذلميئأ-لى

!ن.فلسطفى

إلىاضطرثم،الفرعوفىالبلاطفىبىقىموسىاليأنالتوراةفىوذكر

قولفىالمصر!ال!مموسىءلىأطاقوقد.الحاكةالممملطةوجهءنمكلساظروحمن

أزقذزامصسرىرصلفقا،!.الرعاةمن!قمولهىنجسدةءلىلأب!*نيرمرونبنات

.أ*نم)2(ادم!فوألى!ىآلناا!متةىوأنهالرعاغألىيىىمن

إليهاوجهتح!ثيم)3(الؤلىالعهـدألسفاررونكةيرفىأرضً!مصركرفهوجاءإص

س!ي!رؤونالمكل!ريركلنرلأنتةيداسىااتال!8ءؤلىب!فيذكرتكا،الإنذاراتإبعز!

.؟()م!مرسإباركبإ!اأقوبأسا

;1)ted St+ tes ofإUn،6،ءر.theTablets of Sumer p"+"*"!أ+,muel* oahكKramer, S

5691.American

2/91وجخر()2
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الخام!لىالقيرنمنبردىفىوردقبيزبقيادةمصرالفرسجيث!غزاوعندما

ا)فنتينبالقربيرةجزتقطنكانتالتى4ال!ثردلىالجماعةتمةلمكهوكانت-م.ق

)1(الكاهنلميىحنانشلsلىالمقد!ال!تابلفخصياتبعضذكر-أسوانمن

لىالفرسحرسضمنمنكانوااليهودأنعلىالكتابات!ذهوتدلوسنبلط)2(

"نجاصأعيادهءوبممارسةقامواوقد،هيكل!ملهموكان،!هىالفارالحامةقيافىتحت

أورشايم.فىالكهنةرئيمهلىلت!إيماتوفقأالفصحعيد

كلنوالمأةدونوافقد،رفيعةثقافةالقديمة،صركانتأنهالمعروفومن

منالمتناثر-طحوالهالحجارةعلىوغيرهاومراسلاتوقصص!وحكةونثرشعر

أمامالتدوينعنيحجموالمأخهمعلى-دل،وهذاالورقعلىدونوهاكا،الأوافى

كهيروهو،دونوهالذىهذابعضإليناوصلوقد،مشقة4أيرأوصعوبةأيرة

.يرصملنا)3(لمماإِلىبالنسبةقليلايركنوإِنذاتهفى

ذلكفى4،ورقولرالدبرالحضارةفىأفىت4المصريرالثقافةأنفيهشكلاومما

الذىالناضجوالخلقىالاجتماعىالتقدمأنالجلىالواضحمنأصبحلقد":برستد

سنة،لافآبثلاثةالعبرىالتقدممن!مدأقدمالذىالنيلواد!فىالبشرأحرزه

العبرى)4(الأدبتكوينفىفعلية4مساكلقدسام

وفئالرافدفيوادىكلنكلئالأد.رالنتاجأنسنلاحظة!إنناذلكوعلى

القديم.ىالعبروالأدبالثقافةعلىمباشراًتأثيرأفىأقدالقديمةمصر

23،ا/؟2؟نحميا)1(

2/01)؟(نحميا

مطبعة65صالثانى؟لمجلدالقديمالمصرىالتاريخ-حمزةالقادرعبد)3(

،116المحريةالكتبدار

13صح!سنسليمنرجمهالضسميرفجر-هنرىجيمس:برستد)4(
ص!صى.مكتبةْهشمة



ص/
الففيمالعبرىالأدب

كلفىمِعبرةوبدلالات،منهقةبصورةالنفسفىيجيشمماتعبيرالأدب

تسمجيلإلى،لمجأماوكثيرأ،بداخلهماإبرازجاولفالانسان.العهودمنعهد

الصورةأمامنايرظهرالذىالأساسهوالف!صرىوالتراث.بالكتابةبهيشعرما

بيئة.وأىشعبلأىالأدبية

والشعروالأساطيرالقصصمنهاالفنونمنكثيرفىرجمثلالعبرىوالأدب

نذكروسوف.والأخبارواللغةكالنحوالعلوم"نأعميريرتض!ئكا،والأمثال

.الأدب!4الفنونهذهبعضهنا

ويلأساطيرالقصعى

متعددةأدبيةنماذجتظهرا)ىاقصصامنمتعددةبأنواعالقديمالعهدتفىخر

بطانمتتميزعادةوالقصص.الشعوبمنبغيرهاىاالعبرالشعبتأفىمد!وتبين

ومبلغ،نشأتهكيفيةفىالمحصورالفكرذلكالإنسانفكرتصورفهىخاءلى

الوجودوأصل،العالمخلقحولمفاهيمهوفى.للأموروتصورهإدراكه

.ىالدالأدبفمغزىذاتتعبيراتعلىتدلفهى.والخليقة

تستطخومنها،تاريخيةأو4رمزيرأو4إشاررقصصأغل!،فىالأولينوقصص

اختلافهناكأم،أمةكلعقليةفىتوحيدأواشتراكهناككانإذاماتتبينأن

أصالةمقدارندركأنيمكنناكا،أسطورةكلتقدمهـاالتىوالمعرفةالوعىفى

نعرضوهئف،عليهاالسابقةالأخرىرالاَدابتأقىهاومقدارالق!ى!هذه

الأساطير.اإالقم!كل!هذهكلناًبعض9هنا

lالحليقةسكلرة

جاءفقدالإزسانوخلقالعالمإ!وأص!ضوالاْرأصم!!ا!اخبغحولتدورمىو

التكوين:سفرفى

وخالية،خربر4الأرضوكانث،والأرض)تانصخوا!نهخصلمقاصبا-ءافى)1

فكاننورلي!ناللّهوقال،المياهوجهعلىيرفاللّهوإىظإ،ولإ،7"راو-":عاى

ي!.(اأوالظلمةالنوربر؟تاللَهةِحىإط؟ش،-*-3نههـأا!واالذأىوسزور

3-1/1ينتكو11)
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أتفتصور،رقىالسومر4والةص4يرالعبرالخليقة4قصبر؟تت!ثمابهاًهناكأنوير"لىو

متحدزينالأصلفىكانتاوالأرضالسماءأنمنهارظهرالعالمخلقالسومريرينحول

أصب!تكا،السماءإلهآنحوزةفىالممماءوأصبحت،الآخرءنبرهفهماانفصلثم

:جاءفقدالهواءإلهانلهلحوزةفىالأرض

الأرضعنالسماءأبعدتأنركد

السماءعنالأرضفصلتأنوب!د

(الإنسان)خلقالإذسانالسمعينأنبرمد

"آن"بحوزةالسماءأصىبحتأنبعد

1()1("أنليلبحوزةالأرضأصجحتأنبعد

منخلقوأنهالإنمسانخلقكي!"فى4السومرر4الرواليحالتوراة4رواروتتفق

التكوين:ممفرفى-اءفقد،الطين

آدأدنصارح!اةنمسمةأذفهفىونفخالأرضمنقىابأآدمالإلهالربوجبل

.حية)2(نفسا

مشاقالآلهةتجنبالإزسانخلقءن4الغايرأنتوفح4ال!ومرروالقص!دة

خلقعلىحثتهالتىأمهيخاطبالماءإلهإزكىأنفنجا-،أطعاماعاىلمحصولأمحملا

؟:قائلاللآ!4خإم

.4أوثقهالوصودإلىجاءقدا!هلفظتالذىافيلموقإن

.غور!اريمهبرالمياهأعلىفىالموجودالطينلبامزص

مختمراً.الطينسيجعلونالمهـرةالصناع

.الأعضاءلهتخلقىأنعلهلمثوأنت

فوقك.مقستعملالأرض!أمآلهة()زخماخ

تخلقين.حينماجانبكإلىستقفالولادةلهةا

.حإنسان)3(....الجديرلىلمولودا!م!ير،هقدرهـمصيرأماه

وا(سمومرلي44ليالعبرالنصوصفىذكرتحواءنجلقتتعلقأخرئواقعةرهناك

-:التوراةفىجاءفقد،والبابلية

11)102..romthe Tablets of Sumer pج
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كلكا!ا-وملأأضهلم!عهكلنواحدةفأخذف!امآدمعا!سباثاالإلهالربفأوخ

آدمفقالآدمإلىواحفرهاامرأةآدمءنأخذهاالتىالضإحالإلهالربوبنىط!أ

)1(.أخذتاءرءمنلأنهاامرأةتدعىهذهلحىمنو-لمعظاىمنعظمالآنهذه

خاققىوىالتىوالبابلية4السومررالنصموصفىالواردةالأسطورةأنويرظهر

الآلهةأحدأنفىتتلضص!الأسطورةوهذه.القصةجهذهصلةلهاآدمضهإحمنحواء

وقد،أحياأليضاًتعنىالكلمةو!ذه،)ق(4رالسومرفىوالضاحضلعهفىليومأمرض

الضاحسيدةأى(قلىن)الإلهههذهفسميتض4مرإلم!فىالاَلهةإحدىلهاستدعيت

.)2(!ياصتئاالسبدةأو

رلى:!االتوراةفىجاءتا)ىير"العبرالنم!وصومن

لا!رأةؤتما)ت،الإلهاربااممل!إىالي"البرحهوانات*فيحأحصل"الحبوكانت

نأكلالجنةءرءنرو!ةأةا،رإتفقا،الجنةشجركلكلنزدأكلالااللّهقالأحقأ

تمورا.لث!ءساهولا،منهتأكلالااللّهفقالالجنةوسطفىاىاالثجرةئمروأما

أعهنكهعا،تتفتحمنهتأكلانريىمأنهعالماللهبلتموتاانللمرأة"الحصفقالت

وأ:،االأكلجيدةالشجرةأنالمرأةفرأتوالشرالخ!رعارفينكاللّهوتكونان

رجلهاوأعطتوأكلتثمرهامن،فأخذتللنظرشحهيةالضممجرةوأنللعيونبهجة

)3(.فأكلمعهاأيرضأ

وامرأةرجلاليصورنصرفهناك64رالسومرالنصوصفىجاءلمامطارقوهذا

وهىالمش!ثدهذافىالمرأةوتظهـر،شجرةوب!خهماالآخرمقابلمنهماكليجلس!ان

الأكلءلىتغري!!4الحيمتقفووراء!!ا)شمجرةءركلنتةطفل!ىلىها؟لى

م)4(اسراليص. رر!

تظ،ربىمزريئقص"وهى،الأدرإنج!خفئمعروفةالقصةهذهأنريربولا

أذاها.فى4الحهوتشبهبرالسوءأمارةالإنسانيةالنفسأن

2/21-22تكو.بن)1(
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وهابيل:قابيلقصة

بكروهو"حداد""*ظاه!ص!ا!اسم:هوؤإير!نبراءمالتوراةفىرجرفوقابيل

قرباناًوقدم.الأرض!فىءاما!ومحماربالزراعةكبرعندمااشتؤل،وحواءآدم

الربفتقبل،و!ا!اغىهـ"-أبر!شَانكَلهابيلأخوهقدمبين،الأرضثمارأكلنللّة

قالي!ن.برانقرورفضهابيلقربان

مناللهحذرهوقد،لأخيهالشروأضمراغتاظينقاقربانرف!وعندما

يخفىأنوحاولوقتلهيلهاليعلىيرينققامالحةلفىكاناعندماأنهغ!لر،الخطيئة

صىارخأخيلثأدصوتa)41أ!قاإذالنكرانرابوجههفئسداللهولكنجريمته

وقضىأخ!"دملتهبلفاهافئحتالثىالأرضمنكنقا،ولعنالأرضمنإلى

.ا!رض)1(افىهاربأتاثهأ-ممونأنابينقاعلى

وتتلخص!ث4السومرروالىيختينابميشقصةمنالشبماقرديةهذهالتوراةوقصة

Iدالبلافىالرخاءويحلبوالحبوجارالأيضتت!وأنأرادالهواءإلهانليلأنفى

نزاعاًأنغير،معيناًمملاكل:4!الك!!وخصصبموارزدينايميشهماكائنينفخلق

انليكإختاروعندئذ.اللإلهانلإلاكىإللتح!يملىلمجانجعلهـ!امماالاثنينبيننشسب

قائاالأ:ايميشإلىكلامهوجهثمالاَلهةفلاحوجعله

.ايرنت!تإلىأمرهاأوكاءقدالبلادجمهخفىالحياةتخلقالتىالمياهإن

-.ل!ىءأنخجكلفقدالآلهةفلاخوبوصفه

"تين.ابأيخكنفسكتقارن!فلىإبنىايميش

معناها.فىالعميقةالساميةانليلكلماتانْ

.)2(نقضهعاىَيجرأالذفذامنللنقضقابلغيرالمتخذوالقرار

،وتظهرالإنسانفىالكامنوالشرالخيراىإعامبوجهترمزالقصةوهذة

النهاير4فىأنهإذبمثلخاتالإساءةالايردفهوالخيرأماالخيرعلىلىجتدىأنديرالثصرأن

بماديماته.لابمعنولمإتهسيغلب

-13،/5تكوين)1(
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:الطوفانتصة

القديمةالأمفىيروجدديمادفلا،انتشارأالقصصأكئرمنالطوفانقصة

وذكرت،الأقواممنكثيرلدىالمعروفةالشائعةالقصصإحدىفهى،تعر!المأمة

التكوينسفرفىصدىلهاوكان،والآشوريةوالبابلية4ليالسومرالآدابمنكلفى

:جاءحيث

قدالإرسانشرأنالربرأى،الأرضعلىليممثرونالناسابتدألماحدث

عنأمحوالربوقالقلبةف!وتأسف،الأرضفىالإنسانعلأنهفحزنكثر

نوحوكانارباعينىفىنعمةفوجدنوحأما.خلقتهالذىالإنسانالأرضوجه

الله،أمامالاْرضوفسدت.ويرافثاوحاماساما:بنينثلاثةوولدباراًرجلا

فلكألنفسكاص!خ.أماكطأتتقدبشركل4نهايرلنوحاللهفقال،ظماوامتلأت

يركونذراعثلاثمائةتصنعهوهكذابالقار/خارجومنداخلمنوتطليهخشبمن

ذراعاًارتفاعه.وثلاثينعرضهذراعاًوخمسين،الفلثطَول

فئالفلثبابوتضم.فوقمنذراعحدإلىوؤكد(للفلكاكواقمهح!

،الاْرضعلىالماءبطوفاناتأنافها.تجعله4وعلورومتوسطةسفليةمساحن،جىانبه

الربوقالاللّهبر"أمرهماكلحسبنوحففعل،الحياةروحفيهجسدكللأهلث

هذافىلدىباراًرأيرتايرإكلأق،الفلكإلىريت!كو!مأنتادخكلنوخ!

ومو،وأنثىذكراًسصمةسبعةمعكتأخذالطاهرةالبهائمجمهخمن....الجيل

اًذكرسبعةسبعةأليفىأالسماءطيورومنوأنثىذ!راًاق!نبطاءزةليص!تالتىالبهائم

علىأمطرأيرفماًأدامسههةبعدلأفىالأرض4وصعلى؟سللاستبقاء،وائثى

ليلة.وأربعينليوماًأربعينالأرض

التوراةونصت.الأرضالما?لىطوفانص!،رسنةمائةستافينوحكانولما

وأرسل!لهاكانالتىالفلكطاقةفتحنوحاًأنالطوفانبدءمنث!مأأربعينبعدأنه

السفينة.إلىكر-حلمأنهأىاليابسة!رتأنإلىالسفينةحوليحومفظلالغراب

أطلقأخرىأيرامسبعةوبعد.إليهؤرجعتإرجلهامقراتجدفلم-إمةفأرسلعادثم

فعلم،فهـافىخصثراءزرتونورقةوإذاا،ساءعندإلي"فأتت(ثانيه)أخرئحمامة

ؤلمماط!امةوأرسلأخرأيرامسبعةأليفىافلبث،الأرضءنقلتةلىالمياهأن!ْ



.-!ا--

كهْ.-اللّه*وقان.مذ!كاًدلّهوفوالفلثص!اِحمنخىرتَثدْوعندأر!آ.إل!4تر"حتعد

فتكون.السحمابفىؤول!!وضه*ت"وبر؟م!مبينىواضعهأناالذىالميثاقعلامة!ى

جسد)1(.ذىكللغلمكأصوفاناًاإجماهتكونفارلىالأرضوبرينوبينىميثاقعلامة

لا:ت!ولالتى4يرالسومرقىالروالىأحثيريشابر"وهذا

3سأؤيرإىأنالر-كَاإ!!أحدفئ!محتطَالثلوؤانإحداثعلىءزمتالآلهة%ن

:-براءفقدعققطوفانمنبنةسهوريخجو

ؤلمكآلاثوابنالبإتؤوةلى

الهمحجاةوانم!،-مالاثءن!!ل

-ء"اتكوضإءلىا،لماثانبذ

3!يإذىكلبرذرةالسفينةفىواحمل

مترا!،ء!اتفىجم!أأنءلإلمثسامصىا!ىأسمفينةوا

.....لطو!ا5!ساور!عرضءيالي!ت

أ*!.!؟،!سلىاءشوبعندالساخاليومفىالسف!ينةبناءوتم

صم*:اً.أمرأالماءإلمىإنزالهاوكان

سنكلا!اوفىالأءإ!فالفاعألواحير:لى)واأنعليهمفكانْ

ثلثاها.الماءفىغط!لىأنإلى

أملكماكلؤيمىاو-طت

فهثا.حمملتر!4فضةمنماعندئوكل

ذهبمنأملاثماكلفيماوحملت

الجيةا!اوقاتمنعندىكانماكلفيم!و-ملت

ذرباىوذوىأهلى!ح!ح!فيهاأركبت

......الصناعوجيحالبروحيوانالحقلحيوانفيهاوأركبت

كاملايروماًخهبالجنوو"4الريرحزوانموظلت

Ol9/16ص6-ص-تكوين
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......الجبالغطتحتىكل!بهافىشدةوازدادت

أمسياتوسهخأيرإمستةومضت

البلادالطوفانزوانمغطتوقدت!صفالزواختزلولم

شدتها.فىالطوفانزوانموطأةخفتالساخاهـوماحلولما

العوانالحربفئكا؟لجشتةتلثكانتوقد

الطوفاتعبابوغيضالعاصفةوسكتت،ا)يمهدأثم

عامآ.السكونرأليتف،ابلوإلىوتطل!ت

و-!ىءلىإ"ورازسقططاقتىءوة!-ت

طجنإلىتج!سعاًعادواوقداليثسألىتور

مستو،4الة،-رانمياهكا؟توصدالسقف

وجهىعلىالدموعفانهرتأبكىوجلستبمدت

ا)يمل!واحلحدودإلىوتطلعت

ذراعأوأربعينوأربعةمائةتعلوو!يرة-زأرتفى

نصيربرليعلىالفلكواستقر

تجرىيردعهـاولمالسفينةنصكر-بل(مسك)ضبط)قد

،قيرى،لىعهافلمبالمسفينةممسكنصيروجىبلوراخثالثليومومضى

والسفينةممسكنصيروجبلوسادسخامسروموكان

وأطلقتها!إمةأخربمتالسانماليومحلولما

.عادتثمالحمامةطارت

فيهتحطموض!ماًقيدلملأن"رصمت

أطلمقتهوا)سنو؟ووأضر%ت

فص4يحطموضماًيجدلملأنهوعادالسنونوفذهب

وأطلقتهءراباًأخرجصتثم

وانحسرتقرتالمياهرأىولماال!رابفذهب
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رجد.ولموحطوحامأكل

قرباناً.وقر!تالأرنماررإحاإلىإكهـمفينةامافىحلأ%ر-تذاكوءند

اببل(!4)زقورةعلىالمقدورلىالماءوس!بت

لل!رابر!ن.قدوروسبعةسبعةونصبمامت

والا!الأرزوخمثبا)قمىبأسفلهاوحدلىت

شذاها.الآلهةفتنعمم

الطبعرفهاالآلهةزمثه!مأجل

الذبابكأخ!مالقرلانصا-بءلىالآإ4ؤ"جصهـح

عشتارالعظيمةالآلهةحصمستو،1

:وقا)ت"وا!اوةقوإلهاصاغها)ذىابوا!رءقدرؤ*ت

اللازوردعقدأزرىلاأننىكاسونالحاضالآلهةأي!اأ؟تم

.جبدى!فالذىهذا

أبردا15ًأْشاو)نالأتامهذه(أذحر)أ!-لىسأظل

اقرابين.اإلم!الآلهةليقدم

الساميةةالآدابمعظمفىمتماثلةجىذورذاتالطوفانةعصةأنو%دناوبذلاث

أنذرتهم!ينوا-در-لوؤيهاإقاربرإطلإتقداسفينةاأنن!دالقدبمالعهـدؤفى

الماءوأءرقمغص!رب!ءأ-حماءاأبروابو!تثم،الأرضل!ش*هر!وفازابأنالاَ!"

بأنالىحماءالآ!"أمرتثم-"لءلىأسة"لنةا:وتوالىالأرة/لىءلىحإنءنحل

اسةينةاكلنضرخثم.أط"وراءنةلإ،"ار-لاذلاثواْردىلالماءوء"ءى.ح!زقي

القرابرجن.ليقدمواالنا"ون

تجعلوالعبرانية3والآيثورروالبابلية4الىوءريرالمصادرفىوردماوكنفالشبه

معينةمةطقةفى-دث.اقةياوثارفيياًثاً"لىءإنالماوفانأنوتإ!نواحىلىالأصل

.اله!ور-ومرالأيرام-والىءلىالأأ*نؤ"تاؤإ"4الأ%يال"قولفىءظيمأدو41وحإن

بغدأد137-128صالثانيةالطبعةلىكلكامشملحمة..باقرطه)1(



أغرقفلمالشفىألقتنى

الماءكراخأكىإلىونقاىال!هردفعنى

دلوهأدلىحينماالماءكرا!أكىرفعنى

.ور-باقالماءكرا!أكى-بخاق

عندهبستانياًالماءكراخ!ىأكجعلنى

عشتار-:؟امنحتنىبستانياًكنتوعندما

11(الملكفتوليت

قص4تشبهالتوراةث-إءتإىامولصلمىقصةأنال!رضهذامنورعلهـر

ىدا!بركلنسلةفىووضعاالسرفىوولداةقيرةأممنرشأفكلاهماالأكدىسرجون

سربمونأما.وعلمتهفرعونابنةازلمشلتهموسىأنغ!ر،إيمافىوألقيا!القارالمطلى

مامماً.فصارعشتارتأحبتهثمالبساتينفلاحةوعلمهأكىانتشلهفقد

أروبقصة

ليصفاءلينعموكان،اللّه،تقىصا!اٌشياًكانرجكسيرةتروىالقصةهذه

وتوجى4اللّهقضإءءلىصبرولكنهالمصائبعليهحلتنّم.الأى!دقاءحالعيش

ومصائبه.برلإئهمن4وخلصلهالربفاستجىاب،وتضرعالدمعوذرفإليه

الذىوالشقاشأ،وبعاناهاالتىلامللآ4ؤورحيةصورةأريىبسفرلناويرسم

وبشألظ،ألمكلنؤاساهكل!قاسىأصلمها"نا)ىالأسباببرشأنأ!ابهليجنوبينهدار

المشكلة.لهذهحلإيجاد

تقولالتى4النظررد-ضهوالقصةهذهتظهرهالذىالرئيهىوالغرض

:لحطيثةكنتيجةصادرأنهبدلاوأنه،رضاهوعدماللّهغضبعلىعلامةالألمإن

قصيدةفئالمشكلةهذهمعالجةفىيسيروالسفر.الألمهذارقالهىمنارت!حما

الخطيئة،كلنالبراءةكلبرىءأنهليدعئلانقاشهفىوأيروب.رائعةفلسمْيةشعرية

)1(ew Jerscy Princiton University911ول.Pritchard.J ,B The Ancient Near East p

0591.eesبم!
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موسىقصة

فىموسىولد)1(منتشلبالعبرىومعناهمعناهـطفلمصرىاسموسىم

وكان،إ*برانييناصببنبكتلالأمرشددقدفرعونفي"كانالذىاهـقتا

أمهوضعته،إخفاؤه؟كنلمولماأشحهرثلاز4والداهفأخفاهأبيهأولادأ!رءويهى

أختهمويمومفتثم.النهرحافةعلىالحلفاءبر؟نإزفتواوالحصرمعللىسفطفى

رأتالنهرفىلتغتسلفرعونابنةنزلتفلما،ليكونأنعسىماتنظربعيدءقْ

مصرفنونجمهخفىمعلمينلىيىعلىوربتهفأخذتهقلبهالهورقcالسفطفىالولا-

.كااللهلعبادةاسراءيىليىوداعي!اًونبيهشعبهئدقذلكبعدأصبحثم،والدليلميةالعلمية

العراقاجنوبفىعلرصاع!يرالمسمارىبالخطمكتوبةلميةواليطورةألمهوهناك

نةمسه.ءن(2316-2381)الأكدرجنطكالأولسر"ونرواهممامنقولة

وخبأته+،!مراًووضى*ته4رفص!اتأراهرجرفولاوضيعةكانتأمهأنفي!ثاجاء

أكىعليهفعثرالفراتنهرفىوألقتهإربالةرا؟وأحكت،دىالبركلنصندودتىفى

وإ)يكملكاًث!ساقياًثمبرسشانيأالاقيطءمر-ونصارثمابنهليكونورراهالفلاح

.الأسطورةاهذهفىماوردبرض

أكدملثالقوىالملثسرجصونأنا

أنجأأعرل!ولا،4يرحورأىكانت

التلالأمماىأحب

الفرإتشاطىءعا!تةعأزوبر*هـانوهىومدليلمتى

سراًووضعتنى4الحوررأكتىح!لمت

الغطاءختمتوبرالةار،وضكتنىالحلفاءسلةفى

أنقذتالتىفرعونابنةأ*نجاءحيث2/01صالخروجسفرراجع)1(

.أالماءمقانتشلتهأنىأوقالتالاسمهذاأعطتهالنيلمياهمنالطفل
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،ظهرذلكمن.عخطيئتهقوتهفىلارلمناسهـبعةابهأنرا!-أاعتقاداًير!تقدرلكنه

يركاجمعهبلأجرفئطصعاًاللهتةىلاليقىالحقهالباروأنليتأثونمااًكثيرالأبرارأن

:ذحرتاكأاأروبأقوالقنلمصائبارغمعليهويتوكل

الىتلتفتلامتىحتى

ريرفأرإحtريرتريحنىولا

الناسرقيبلي!أفصلكلإذاأخطأت

إث!تزيرلولاذزيتغفولالماذا

.أحون)1،فلاتطدبنىالترابةتَاضطرخالآنلأق

يرومهع!س،نأباثألم

ا،ي!ينعلىنف!ىتكتئبألم

الشر.جاءا!لىيرتر-"متحهنما

الد.جىىفجاءالنهوروانتظرلت

تكفولاتغلىأكلماف

المذلةيرامتقدمتنى

.شهم!)2(بلاولكنأسوددت

أليوبس!روتضاهـى،وا)باباىاورومرئالأدبثأر!هأموجودةالقصةوهذه

ضهايرشالتىالأساسيةإفكوةفا.تاعا؟القوالمشكلةموضوعهافمالقدالعهدفى

سوىالمعذبللضحيةالجسوالمصائبالعذابصإلاتفىهـهـأنهالسومرىالشاءر

والمّمرعالبكاءويرتاحأدومأر؟يمجدأن!وذلك،يرسلكهلائقواحدسبيل

البابلية:القصةفىجاءفقد.لهطيستجيبصكأوالاستغفار

ليلمثليلىبركنأقفأنأريرلىإلهىيرا

وحسراتأزشوحلمتىأكلماثأنأريد

12-7/91بأيو111

72-03/52يوبء(2)
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سبيلىمرارةواندبأمرئعليكأعرضأنأريد

إليكشكاقليثعنتنقطحألاولدتنىا)ىأىءلى

جمهاتترنمفلاالسعيدةالأغنيةترديدعنأختىلتكف

رلىيرلمثو!نبمصاؤيوتنحلتبك

لعذابىبالرثاءزوجتىلتصرخ

التعسنصيمافيالماهرالمغنىليندب

البلادعاىنيرأليشرقالنهارإنإلهئوا

مظلمأسودعينىفئالنهارولكن

زاهراليوممشرقاليومإن

لم!ملازمةوالغموالجزلحوالنواحالدموعإن

.الدموعسوىله!قدرلمالذىكذلكوالألمالعذاببىيحدق

الحياةنفسحتىويسلبنىب!جمضتهالسىءالحظيمسكنى

جسىيرمالخبيثالمرض

النهوضءلىساعدت،تنىالىوالذىأبىأنتمنر!إلهىوا

حسرةفىالبريئةكالبقرة

....كالثورحمايتكبدونوتتركنىإراىمهملاستظلمتىإلم!

.هدا،4)1(بلاوأبقىعنىستتخلىمتىالى

والبابلية4يرالسومرالقصةبينكاملايركونيركادتشابهأهناكأننجدوهكذا

والطريقةالأحداثوسردالموضوعناحيةمنالقديمالعهدفىالواردةوالقصة

.4ليالشعر

)1(015..bletsof Sumer pه!3!يم!From th
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وجدزا،القديمةالاَدابعضثاعبرتا)ىوالأساطيرءلىالقصجانبوإلى

اتمآزومذه،الأضرىوالفنونالأدب!نمتعددةبنواحاهتمتالاَدابهذهأن

بالشعر!ونبدأالفكرىاثاكرهذامنبعضاًهناونذكرمنهاالكثيرالعبرانيوننتثل

الشعر

الطبيعية.العواطفوليدوهو،النفسأحاسيس!ءنللتعبيرقديمةوسيلةالشعر

موضوعاتتناولتالتى،4العبرالأشعارمنةكبيرمجموعةالقديمالعهدويةم

وجمالالتعابيرودقةالأداءنبحسهعامةالقديمالعهدفىالأشعاروتمتاز،شكأ

.الأسلوب

رقومالفالقواعدنوجزأنلناجازوإذابالقوافىيقيدلاالعبرىوالشعر

الف!رات)1(نظامقتنحكلسأنهاقلناكلماتبعضفىالقديمالعبرىالشعرعاجها

.ازىالتووبلالتةالأصاقانور

شهـا:التىالختلفةالشصرأنواعئذلكويظهر

:الفكرةتكرارأوالمعئىتشابه-ا

وةىلجرحىرجلاقتلتةلإفىلكلاىواصغيالامكامرأفقليا،قولم!ا!عا

.لشدخى)2(

:متدرج-3

مثلالأولبالسطروثيقاارتباطاًمرتبطةفكرةالئافىالسطريشرحوفيه

.")3(المتعبونئحيسترو!ناك،الشغبعنالمنافقونيكفهناك"

تركيبى:-3

المتتابعة:الأفكارعل!ثالتبنىأساساًتستخدمالأولالسطرأ!الفكرةفيهتكون

.")4(نظيرهأنتتكونلئلاحماقتهبحسبالزىلاتجاوبإ

معمْىعهـلىتنطوىالتىيلابخياتمنمعينعددعنعبارهَإلشعريةالفقرة)1(

المنتظم.بتكرارهاالقصيدةأقساموتكو!نخاصترتيبعلىوتسيرتام

،/23تكوين21(

3/71بيوأ(يم!)

62/1لمثاا((1
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-تقدصا:!!

إيرضاحها.ريمل"ىتدريجياًتةىقىوالفكرةمتمبزةكلماتتتكرروفيه

.إبنان)1(أرزالربيحطمالأرزيحطمالربصوتإن

لاينعسإسرائيلحافظإن،لالىنعسحافظكوإن.تزلتدمكلاريىعانه

.(-نام)2ولا

قضى:تئا!5

لى:رالتناقضالف!رليتضحفيه

.أمه)3(يحزنال!يوالانأباهيسريمالح!الابن

مقارنة:-6

.معروفآخربشئىءبرالمقارنةالفكريتضحفيه

.اللّه)"(لي!إليكنف!ىتضاقكذلك،المياهجداولإلىالإبليشتاقكا

:التوازىأوالتماثل-7

:41قومةلالىىفىرينمتقارمتعادلينليينمتوازكتشطرإلم!البيتفيهلينفم

أخافممنوخلاصىنورىالرب

.)5(ارتعبعقحياقىحضالرب/

فى:كماالمعئىتوكيدبقصدأو-8

أصرحالربإلىبرصوقى

.)6(أتضرعالربإلىبرصوقئ

قووو:مثلأربعةأوثلاتةأىشطرينمنكثرالتقسيميكونأنويمكن-!

اكتنفةىقدتحصىلاشرورآلأن

أبصر.أنأستطهخولاأرلاىبىض!،قت

2/5!أهـبمز(11

أ-/13؟امزامير)2(

لماا0أمثال)ش!(

أ/!اءأميرمز(،)

ا7؟/مزامير)5(

2،1/1مزامير)6(
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رأيهىش!رمنأكثرسئرت

.)1(تركغقدوقاي

هدفهبلال!"اراتوتنسهقالألفاظسباثإلىي!دفلاالعههـىفالناظم

.أسلوبوأجملطرليقودأو%زللذ!نليوصى،لمهاأنرشعىفهـوالمعاتهـوالأساسى2

قدهـةعلىلىلنشيدوهومولهىرلمثيدا)قديمالعهدفالشعرىالأدبور"دأهذا

،والش!رالهلاغةفنونتةنأقدمؤلفهأنءاىليدلو،بوالأسا،الصياغةفةكبير

مول!ى.لىوىا*ءساذلاثفىبنائيمليسالإ!رونلىأصأدركهتدمما!ل!ناو

ب*"فرثذبالمل!ىاليلإطفئمرلىةالمصوالنضونالرلمومتعلمالذى!و!ومى

.لاربالةسبماير"هذهورنجليجنالمصر

ز!ظمؤدؤإز"للربأرنم

ا"وورافىطرحهـ!اوراكبها(غريهى

خلاءىصماروقدونشيدىقوفالرب

فأ!ؤكهأ.ف1.4إفأءدهإلهى!ذا

4الم!تاطربرجلا(هـب

ا)جم!رقىَإوراهو!أ4وج!مففرءونإتمركه

سوف)3(بحرفىجنودهأفضهلفغرق

كر-"الأمماقثصطوا،ابرتتغطيمصم

رالقدرةةمعتررإربيمينك

-دوا!اتحطملياربلحينلث

روبز!اوكل"إثت!لىمعظ!ماثةليكثرو

لتحونىحاآؤ"أكا،سضمحلكترسل

ةيةاحرابرإر-ىنز!ى؟تالمصاداكصتاترنفل!أليصما.وو

31-04/21أميرمز(1)

حمو.الاًالبحرأى)12
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ابص.اقلبفىا؟خ!نجمدت

شمه4أق!مأدركخأ"العدوقاك

-بىىتنهنرءمسصيئآ-رد:فم!فكألىء

البحرفغطاهم.ويحكن!خت

غامرةمياهفىكالرصاصغاصوا

مثلثكلنc"إربال!طعةر؟تمثلكمن

ي!بالتسامخوفاًالقداسةئمعتزاً

الأرضدتقيلمعهمرد!لمثثمدعجائبصانعا

تهفدالذئالشعب%أفتكششد

قدسكمسكنإلىبهوتك4خهد

تعدونفيرالشعوبيسصع

فلسطفيسكانالرعدةتأخذ

موابوأقويرهاءأدهـمأمراء!ندهش

/كن!انسكانجمبحليذوبالرجفةتأخذهم

ذهـا!كبعظمةوالرعبالهيبةعل!ثمتةح

-اربشعبكهبرحتىكالحجرير!ممتون

اقتفيف4الذىبرلشعب-حتى
ميراثك-بلفىوتغرسهمبههمتجىء

لىالمقدسلسكنكصنعتهالذىالمكان

!اربيرلىاك4هيأتالذى

صدوالأبالدهرإلمطيملثالرب
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4وؤرسات-بمركباتهدخاتفرعونخسل

البحىرماءعليهمالرلتورد.الهحرإلى

أا)البحروسطفىاليابسةءلىفشوااسرائيلبنوأما

ففيه..الدثلميةوالأشعارالأناشيدكلنجهابأسلامجموعة!ضمالقديموالعهد

آنفىومدحصلاةيركنالعبرعناإشعرفاغروولا،والصلواتوالدعاءاطسابيحا

واحد.

ب!.نمشاكداودكلماتفن

ي!ى-ىبنداودوحمما

العلافىال!ائمالرجلوحى

تمفوبإلهمسيح

الحدوإسرابلمرنم

.لىت!أالربروخ

اق)3(لسهعلكلمته

:الأولصموئيلسفرفىجاءتالتىحنةبسبيحةالتسابيحومن

رادربقا؟!فرح

بالربتولىارتةم

أعداقعلىفىاررح

نجلاصكارلتهجتقدلأفى

الربمثلقدوسليس

غيركليسلأنه

الهنامثل!رةوليس

و!ييميتالرب

15/1-!الخروجسفر)1(
2-23/1الثانىصموئيل21(
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دوعي*4الهاوإلىيهبط

ىو-*ءمةرالرب

ويرخ!11("!صح

فىءانمماءبروقد"الحوتبطنفىوهوونانذكرهماالدعاءأقوالوكلن

:رالربإيماز4تظهـرمنسقةرلألفاظذفيمممه

فاستجابإرباضيهىكلندءوتص+/

صوقفسمعت4الهاوثجوفمنصرخت

اهـ!طرحتنئللأنلث

ضثرلىفأحاطالب!-صارقابفى

ولججكاتلث"ئاربمخ!ؤصوؤكأجازت

لث1"صأمامكلنطردتفدف!لمت

ؤلىسكأ2(هي!لإلىأنسظرأعودولكننى

ويرى،ي!!ةالعزضميفأنهنمالمرفيهنايخبرالذىالدعاءذلكالصلواتوكلن

:عرهطيلأناللّهيرجوو،حياتهت!صرقدالمصائبأن

إ-اىز!ففىت!بضمحنىلاإ!اأقول

سن!كافىه!سورادهـصرإلى

اسمواتواالأرضأسستقدممن

تي-قىوأنت"بيدهـلثفىثلمثمملهى

ف!تتفيهىتهير!نكرداءتبلىكثوبوكلها

تتىهـصنسنوك.!ووأندت

)3(أمامكتثبتوذرير!منيسكنوعبيدكأرناء

2/1الأولصموئيل)1(

ه-2/1يونان)؟(

8؟_01/23أهـهـ2مز)3!
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فىيهـرىفالمرنم،اللهتمجيدالدينىالشعرطر-،!اىاالمو!وعاتأهمومن

ذلك:منوقدرتهالخالقحكةالو!جود

ا(سواتتتحدثاللّهبمبلى

!ديهصفحعنتعلنوالأفلاك

الخهارإلىعنهتصدثالضثار

الاببهيخبروالل!ل

مس!اًلا/شمسفي!حاجعل

ءرهـثاقا!"منفرجلىال!رولهفكأ!ا

ا)مسماءطرفمنتنطلقانها

خىرالاَطرفها!توفرى

كالبط!حلمرحةمسارهافتسدخ

ارت!!ا)1(حرمنو"ئص-؟ىءولا

!!ا"اريخيةاالحوادث-شجلأنالعبر"ينلدىالمأ)وفمنكانوقدهذا

معاً.4وشعر"نتر؟صور-جن

عبارةوهـى"ورة)2(ردليالممثهورةالأنشودةعلىيشتملمثلاالقضاةفمسفر

كانتأنهاوالظا!ر،للربفيهاقرنمتوقد،الظفرنشيدأوالنصرأغنيةءق

.بالمزمارتترنمذلاثأثناءوفىتقولهماالمغنونفيكررلفظاًنظمتهاالتىبالأغنيةتترنم

رشتخدموهو،المقدسجبلهمنخارجكأنه،سيناءإلهتصوروالأزشودة

ا!صرراءامنور!معد،شعبهأعداءلتشتيتالعواصفوخاصةالطبيعةقوىجمهخ

ئله.قهاضللاص

91/6أمرمؤ(1)

ألرائيل.لبنىتقضىكانتنبية)2(



أعادتبورةدوأن،آمنةغيرالأرضمسالككانتكيفالقصيدةاوتصف

فزعتضاعفوقد،المعركةفىاشتركتالكواكبوأن،والسملامالأمن

.قيشوننهرجرفهـمعندماالعدو

تذكرثم،رأسهومح!تمراس!!رتضرالتىتاعيلءنتةحدثأليضاًصيدةالة

الىوالأسلابالغنائمحتتصورهوهىابنهاعودةتنتظركانتالتىسيسراأم

هناونذكرص!دةالةفىنحر-4موضحالصورةهذهكانتوقدإسرائيلكلن-لمبها

:القضهاءسفرمنالخاس!الإ!احفىالقصيدةهذهفىجاءممابحضاً

فى-بورةث!استي!ظىاستي!ظى

بنشيدوتكلمىاستي!ظىاستي!ظى

أوينو!مبقا-اسبيكواسب1(برإرق)لي!قم

)2(الشعبعظماءعلىال!ث!-اردزسلطحينئذ

كنعانملوكحاوبحهلمئذ.رواحارملوكجاء

رأخذوافضةلمرفهـخ.مجدومياهعلىتعنكفى

س!سراحاربت""3!امنالكواكبوا?حارا"!واتاكلن

)3(بعزنفسىث!يىدو.ئموقن!رفهمبمرقيشوننهر

القبىجابرامرأةاعيلالنساءعلىثبارك

تباركالخيامفىالةساءعلما

لبنةفأعف4ماءطلب

ذبدةتحدمتالعظماءقصعةفى

العملةمضرابإلىويممنهاالوتدإلىدهامدت

صدغهو"رفتشدخترأسهمحةتسا"مراضربت

الأرلى.الجيشقائدأ)ا

أ!!ْخانيين.اشعبعفصمماءعلىأسرأئيلشعبتسا!هناالمرأد)2(

با)ضصر.معتزةالقتلىجثثعلىدوسىأْى)13
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اضط!حطسفانطرحرجلإيارين

مقتولاس!طانطرحرجل!ثا3تيلى

الشباكمنسيما"ساأموولولتأشرفتالكوةمن

مراكبهخطواتتأخرتلماذاابرىءعنمركباتهأبطأتلماذا

لنفسهاجىوابأردتبلسيداتهاأحكمفأجابت!ا

ر%للكلأوةقاتينفتاةالغنيمةوريئ"ءوايجدواألم

ءطرزةمصبو""ثهياب"نيمة.اإسيسركلصبوء4-"اب4غضحر

إسةقه)1(صة"!ةالو-،!ن"طرزةمصهوغةثياب

ارب،لمثأعداء!تملىلجيد!كذا

وتها)2(جبرفىالشمسكخروخ!أحباؤكو

كلنالنفسفىأوخ4ليالشعروالأغاق،غنافىشعرعنعبارةدليبورةفنشيد

.الشعورفىوتؤثرالذ!نتأشطلأنها4لىالنثر

نلاحىظالقدماءر؟توالمص!را&وكلرر!نأدبكلثلالأخرىالآدابتتبعناوإذا

القديم.الع!دفىوردماوبركندابالاَهذهفئجاءمابر!نواض!حاًتشاب!اً

ؤقد،إشعبيةاوالة!ائدالغناءمننشأالرافدينوادىسكانعندؤالمث!!ر

والشعر.شعرآَلفتؤوالأساطيرالقصصأغلبمثلالديرفيةوالتراتيلالأغافكانت

أر"إتكلنعادةيرتكونفهو،النظمفىخاصنظاملهوالبابلىوا!لألضورىالسوميرى

كبير!حدإلىالعبرىالشعر4رشهوهو.وزنلهماشمطرفيمنمنهااواحدارتألف

.الأبيات4ف"ليفئال!افيةوجصودوعدم،المةاطحوتقعسءاانعاق4تشابرناحيةمن

اولأوزانليمرفونكانوارييالأشورأنعلىتدلالتىالشواهدبعضهناونذحر

وتمجيدالآلهة"كريمفئونظموها،باللأسلوفىالحماسةروحؤج!ساغناءجةوأشعارهم

:الجمهلأدعاءاهذامثلوالأرطالالملوك

ىأ،رأل!-"بدممطرزةدمهمقحمراءحلةكانتلممبهسراغنصعةأنأَى(1'

الوجهين.رونتوبهفطرزعلبجرىد!هن

13-5/12قناة21(
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الظلامفخافيةعليكتخفىلاالذىاللهم

رهليكولىقالطرلناءرضىوالذى

أصضعفاءاوليكصرالخطاهبيدرأخذالذىالحايمالإلهإنك

نوركإكأنظارهمتتجهالآ!ةحلأنحتى

وج!كأنظارهمتلر43الهاوروشياطين

ب!جةالعهونكألأ4إطصيئءروسعرشكفوقكأناثحتى

اسماءادحدوأقصىإلىعظمتكرفعتكوهكذا

ا)واسعةالأرضهذهقوقالخفاقالعلمؤأنت

ويرخمتبطون)1(إلينيرشظرونالبعيدونالناسإناللهـم

ا،نم!وبةالمزاميرولى؟ت،المصرىالأدبفىأخيكاتونصلواترينوالم!إبلة

لمزامير:ااتؤتحركلن)كش!رومصدراًمرصكاًكانتشيدالأقهذهأنتظهـرداودإلى

ليفترسعريرنةكلنيخرتأسدJء

لتلدغتذسابالثعاربنوكل

إمبأ!ىل!او
صمتأ2(فىوالعالم

401اإزمورفئجاءماالمعنىهذاويشبه

لتخطفتزمجرالأشبال

طصامها)3(اللّهمنولتلتمس

محمود.ترجمة51-05صوروآنئىأبىباحضارة:لوبونجو!متاف)11

.بالقاهرةيةالعصرالمطبعةا7،!لىالاْوالطبعةخيرت

303صالضميرفجر2()

32-01/22،مزامير)3(
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:رالإنسانالنهارعنأخناتونويقول

الأفقفىتشرقحينمازاهيةالأرض

أثونمثلرالنهارتضىءوعندما

بعيدإلىالظلمةتقكلىفإنك

أشعتاثتريىصلو-يخما

مص!رأرضا!فرخثم

علىأقدامهمو-قفونيستيقظونوالناس

لهمإيقاظكعند

ثيابهههـايرلمبسرفيلأجسامهمغم!إالموبعد

لطلعتكتعبدأأذرعتهميرفونثم

ا(العسالمأكلفىأ!الهمإلى!قومونثم

المزامير:سفرفىوبء

فتجفحالشمسىزثسق

توبضم!وجمهاوفى

مملهإلىيخرجالإنسان

المساء)2(إلىدث"لهوإلى

:والمماهالنهارعنأختاتونويقول

صاعدةالنهرفىتقاحأسفنوا

المسواءعلىفيهمةحدرةأو

أشرقتلأنكمفتوحفجوكل

أمامكاخهرافىيثبوالسمك

البحارأ3(أمماقإلىتنفذوأشعتك

203صالضميرفجر11(

،01/22-23مزامير21(

303صالضميرفجر)3(
(r)
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المزامير:سفرمنالتاليةالفقرات!ذاويقابل

الأطرافأواهـحاالكبيرالبحرهذا

عددبلاداباتءناك

كبارح!حيوانصغار

ا!ق)1(قيىهناك

تدل،البدائيةول!تهاإسابهامنالرغمعلىأخناتونأنشودةأنسبقممايتبين

جاءمامنهاقت!لىالذىالأصلكانتوأنها،مصريتهافئأصيلةأضهاعليمعانيها

القدي!.العهدفى

أمونإلىالكلامتوجيهطريرقةفىالواضحالتشابههذاأيضأالنظريلةتومما

:رعآمونللإلهالموجهةالترنيمةفىجاءماذلكومن.إسرائيلربوإلىرع

.الو-ودفىماكليد'و،الأرضفىمنرأقدمالسمواتفىهنأعظم

الآلهة!وأب،الحقيقةورب،الآلهةسيدوأنهءالآالةبينمنفزدبأنهوصفهكذا

.)2(العادلالإلهوأنهشىءكلخالقوأنه،الحيوانوخالقالناسومكون

إمرائيل:ربعنالمزاميرسفرفىوجاء

بينلكمثللا)3(اللهأبناءةينالربيشبهمنالربمادلالسماءفىلأنه

)5(الآلهةكلمنمهوبجداًوحميدعظيمالربلأن)4(.أممالكمثلولاراربالآالة

.)6(قدسهكرسىعلىجلساللّهالآمعلىاللّهطك

.(أسسزثصا)7أنتوملؤهاالمسكونة

.8(الدهرأإلىعدلعدلك

.)9(العدلويحبعادلاللهلأن

62-1015/2مزامير(1)

ا!ع!ة86-85صالصهيونىاليهودىالتراثجرجمسصبرى)؟(
..0791الأولى

86/8مزامير)((!6/8َمزامير)2(

7!ا/8مزامير)6(69/1مزامببر5()

1/3!اا91مزامير)8!98/11مزامير)7!

11/7أميرمز)!(
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4المصرتالترازيمأنالمعروففن،تقدمأنيمكنالتىللأمثلةحصرولا

اقت!سواقدالعبرانيينأنفىلاشكمجاللاوأنهقرونبعدةالمزاميرسبقتقد

المتشاجهة.الصورةءذهفىفبدتالمعافىواستعاروا

انهينالعبرلدىةالشعرالكتاباتبعضأنلأحظنافقدتقدمماإلىوبالإضافة

الشعوبوعن،عنهمهؤلاءاقتبسها،الأصلالبابليةالأغاقمنمجموعةعنعبارة

مثل:ثههوانيةعواطفمنفيهاعامتغافلينالقديمالعهدفىودونوهاالأخرى

بالمفارشسريرىزينتلقد

الكتافىمصرنسيجمن!

بالمرفراشىونجرت

فةلةراول!وداو

الصباححتىنثملتعال

بالحبمعأونتلذذ

البيتفىليسزوجىلأن

بعيدطر،يئفىذهبلقد

النقودكيسمعهوأخذ

الجديد)1،الهلالحإلاير-حولن

سالتعبير-فىبالصراحةيمتازكانالنهرينلي!نمابلادأقوامعندالغزلفشعر

عثرفقد،تدوي!ثاوعدمالحبأشعارضياعمنالرغموعلى.العاطفيةالمسائلعن

دموزى!بينالمقدسالزواحقصةأوالحبترنيمةمنهنأيهرالغزلىالشعربعضعلى

سهفرفىجاءماخمقارنهايسهلالتىالمعاقمنكأجرأنيمةالتروتتضمن،وإنانا

:الإنشادنشيد

قايإلىالحبيبالعريسأيها

لث!دكاحلىصباهرجمالك

--

؟ا-7/16أمثالأ)ا
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قايإلم!الحبيبالأسدأ!ا

كالشهدحلوباهرصالك

رالشهدالملأىالنوموفىحجرة

الفاقبجماكنستروخفىعنا

أدللثدعنىالأسدأجمها

الث!دمنوأش!ىأطعملىتدلهفإن

منىلذتكوطرقضلجتلقدالعريسأحما

الأطايربوستعطيلثأىفأبلغ

الهباتعليكفسيغدقألىأما

روحكأببمكيفأعرفأ.اوروحلث

الفجرانبلاجحتىبيتنافىنمالعريهلىأجها

قلبكإلىالسرورأدخلأينأعرفوقلبك

الفجر)1(انبلاجحتىبريتنافىنمالأسدأيها

وبينالربليجنغزلهوأوغراىموضوعءنعبارةالإنشادنشيدوسفر

الأناشيدمنعنمجموعةوهوعبارة.الفمىحعيدفىاليومحتىاليهودتلهيرئيلاإسربنى

حسبحرفياًأتفسيرآخرونوفسرهرمزيرااًتفسيربعضهمفسرهوقد،والأغافى

وحبيبهاشولميثالراعية:هىالسفرف!الرئيسيةوال!شخصيات.النصفىوردما

شابلراعمخطوبةكانتشولميثأنويرقواون-سا؟نوالمكالشاباعىالر

وفيةرغيتأ:،اإلاإل!"لجذبهاسايمانالمكلدىتوفرتأكأاالمغريراتمنوبا)رغيم

.4النهاليفىتزوجاأنإلىلخطيب!ثامحبهاعل

،المفرداتهذهوراءخفيأمعنىهناكأنيرونالرمزىالرأىوأمحاب

إنسانيةمحبةوكل،الحرفىالتفسيرفىوردكاالراعىعنشيئاًيرذكرونلاوهم

هذايرفسرونكانوافاليهود.لشعبهاللهمحبةإلىقىمزليجنالرمزرأىفى4بشرلي

!11-03.ongspغl of Songs and the Sumerian Loveفىmer .S .N Biblicك!3في

8on"3*8،يع!*6زر the bulletin of the University Muserum of the University of3أ3ةin the e 3 pe

.62916.3
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الرغموعلى.الحبيبةوهمالحبيبفهولشعبهاللّهمحبةعنللتعبيررمز!أَتفسيرآالسفر

صوىالسفرإنن!ولأنناإلاالموضوعهذافىبرأىالجزمنستطهخلاأننامن

.والمرأةالرجلبينالمتبادلالحبتصورالتىوالأغافىالأناشيدمنمجموعة

الشعر:هذافىجاءمماأبياتبعضهناونقتصم!أ

الخصرمنأطيبحبلثلأنفكب!بملاتقباى

اسكالطيبتكالزلي.راثحةالطيبةلعطورك

فنجرىخبفكاجذبنى،العذارىأحبتكلذلك

بكونفر!نبتهجحجالكإلىلياملكأفىخاى

يحصلجنكح!لماً.الخمركلنأبةىحبك

أورشمايمبناتلياو!جملةأناسوداء

سليمانوخماثلأقيدار)اكخيام

لوحتنىاشمسالأنسوداءلكوتإلىتنظرنلا

الكرومناطورةجعلوىأىبنوءلىغضب

أنطرهفامكرىأما

ترعىأيننفسى!بهمنلياأخبرق

الظهيرةفىتربضأين

أير!اً:وجاء

أ!ابك)12!علعانعنكتاصهةأءونلاحى

الغابةفىتفاحكشجرةالبنينبينحبيماي

لحلقىحلوةثمرتهو،جوارهأجلسأناشت!ثيت

محبتىوعلمهالحانةإلىأدخلنى

جصدآ4مرر!هإفىبالتفاحانعشوقرلجبالزاصللأؤرأسناءوق

تعانةىيمينهو،رأسىتحتش!اله

اطقول.أ"ائلأورشمايمبناتيراأحلف!ن

رشاء)3(حتىالحبيبتنب!صقولاتوقظنألا

7-1/2دزشاا،ررف11)

خيامفْيعيشونوهمالعربقبائلأْشهرأبوهوالثانىالسماعيلابن)2(

-2/3ءادولى

V_2/3دنشال!انشيد(3)
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عنتعبرالتىوالألفاظيرزخرشعروهى،المرثهإتقيالعبرالأشعارومن

داودرثاحي!ثالثافىصموئيلسفرفىجاءماذلككلنوالأؤينوالشكايئالحزن

:فقالويروناثانشاؤل

شوامخكعلىمقتوللإسرافلياالظبى

جتف!عبروالا.الجبابرةسةطكمف

أشقلونأسواقفىتبشروالا

الغلفبناثتشمتلئلاالفلسطيفيينبناتتفرحلئلا

علي!نمطرولاطلليكنلاجلبوعجبالليا

برةاببابرنطرخ!هناكلأنه(1)تقدماتولاحقول

(2)لدهـنبرامسمحليل!للضاؤءن

الوراءإلىيروزاثانقوسقىصخلمبرةالجباشحمكلنالقتلىدممن

خائبايرجيملمشاؤلوسيف

ومماتههماحياتهمافىثفترقالموالحلوانبوبان21ويروناثانشاؤل

ودالأل!منوأشدالنسورمنأخف

قرمزاألدسكنالذىشاؤلابركينإسرائيلبناتر!

ملابسكنعلىالذهبحلىوجعل

الحربوسطالجبابرةسهطكيف

مقتولشوامخكعلىيروناثان

جداًحلواًكنتيروناثانأخىلياعليكتضايرقىتقد

النساءمحبةمنأعجبلىءبتك

)3(الحربآلاتورادتالجبابرةسةطكيف

.الربلتقدماتيكفىماالحقولئنكن،ْأى)1(

.للقتالالاستعدادمنبالدهنالمجنمسحكان21(

-27ا/!اصالثانىصموئيل)3(
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:1(جاء)ارمياسةروفى

النادباتوادعواتأملواالجنودربقالهكذا

فيقهلمن؟تالح!وأرسلوافيأتين

مرثاهعليناويرفعنويسرعن

ماءأجفانناوتفيضدموعاًأعيننافتذرف

أهلكناكيفصهيونمن!خ4رثارصوتلأن

الأرضكناشلأننااًل-يرنأ-ر

مساكننطهدموالأنهم

الربكلمةالنساءأير!اا!عنبل

فهكلمةآذانكنولنقبل

الرثا،4بناتكموعلمن

النسدبصاحبتهاوالمرأة

قصورنادضلكواناإلىطاحالموتلأن

تارجكلنالأطفالليقطح

)؟(الساح!اتمنوالشبان

:حزقيالسفرفئأوضأوجاء

وقلإسرائيلرؤمماءعلىمرثاةفارخأنتأما

؟الأسودبينربضتلبؤةأمكهىما

الأشبسالبينجراءهاوربت

شبلافصارجراخهامنواحدأربت

الناسأكل.الفريسةافتراسوتعلم

عليهوقبضبهفتكالأمبه!عتفلما

كلعرأرضإلىصنزاثمو4فأتوا

رجاؤهاوهلكانتظرتقدأخهارأتفلأ

شبلاوصيرتهجرائهامنآضراْخذت

الافتراسوتعلمشبلاوصار.الأسودبينفتمعثى

9/2أرميا!1) 1 - 1V
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مدخهموخربقصورهموعرفالنالسأكل

زمجرتهصوتمنوملؤهاالأرضفأقفرت

البلدانمنجهةكلمنالأمعليهفاتفقت

عليهوقبضواشمبكهمعليهورسطوا

بابلملكإلىوأحضروهنجزائمقفصفىفوضعوه

)11إسراثيلجبالعاصاصوتهيسصحلكيلاالةلإخ!إلى.4وأتوا

ءلمه"تطلقالشنثرمننوععلىيحتوىالقديمالعهدوجدناتقدمماإلىوبالإضافة

وقد(الجامعة)رالسن!يسص"ومعرفةخبرةلهح!يمفيهو!تحدث،الحكةشعر

ةوالإلحادالشلثبعباراتفيتكلمحولهؤيماو!لمشككأحيازهاولمشاءم

الجامعةقال:الأرإط!يللماطل

راطلالكلالأراطيلراطل

تعبهكلمنالإنسانفائدهّما

الشمستحتتعبهالذى

يرق!بلوجيل-فى.وجيل

الأب!إلىلياقيةوالأرض

تغربوالشمس!تشرقالشمس

ثانيةللآمرقتسرعكلكانهاوإلى

نجوبأتهبالرخ!

!الاو!دور
الكلامعنو"!جزنفسه!هدكَل

السصعمنءقلىءلاوالأذنالنظرمنزصخلاالرين

سيحدثحدثوما،سيكونكانالذى

21(الشصتحتجدلىولا

!-االم!قيالحزأاأ

!-1/1الجامعاخ!)2
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ا"ذةعنالإنسانفليبحثالسواءعلىفى!عيرأقالموتأنالجامعةويذكر

تحتأنهمو،يئكرواشباكامفىرمرحواأنالشبانالجامعةرنصحثم)1(طيبليقلب

الله.رعاية

ليأتىالذلأنوصاراهواحفظاللهاتق:العبارةبهذهوالحكمالنصاثحوتخةتم

.21(الديرنونةإلىرلمى

!/2الجامعة(1)

ا،-/!11الجامعة(؟)
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:-قيولآخرموضىحوفى

زهـأنشىءلكك

و!تأالسماءتحتأمرولكل

للموتووقتاولادةوقت

للقاحووؤتيزرعوقت

اءللثن!ووقت،للقتلوقت

لا*تاء؟ووقت،لا!لىموقت

لاضهحىفهووقتةللبكاءوقت

لارقصلىووقتللنوحوقت

ال!"جارلجهمةتووالأحجارi)وقت

إعناقاعنللبعدووقتللعناقوقت

فيسارةووقتللكسبوقت

للطرحووق!لاصيانةوقت

فياطةووقتقللتمزوقت

للكلامووقتياسكوتوقسط

لالىجغضووقتلمحبوقت

لاسلامووقتلحربوةت

4)11كدصصند!1211فائدةفا

الدهنمنخيرالصرلجتكل:"أخىإذةوت!ارير4بميازش!مصاتليتض!نالجامعةوسفر

لموتاكلنأمروجدت"أةاإرءنليقىولو)3"اثا،جركل"آصاط"4(الحكل)3ال!أ"حب

مْ!ءاركجواللّهأمامالصالح،قيمودوليا-اهـاشراكوؤإ:"شباكهىإىاالمرأة

.ب"أ،(ؤ"ؤخذالخاطىءأما

!-31/الجام!"!1)

ا72َ/لجامعةا)2(

71/الجاصكعة(21

82-؟7/6الجامعة(؟)



وأ،هلى؟ماكاط-م

تأ!!رولها،ونتائحهالسلوكقوانينتوضحنحتصرةأقوالعنعبارةالحكم

تظهر،والأمئالالحكممنمجموعةشعبولكل.الإنسانيةالنفسعلىمباشر

جيلعنجيليرتوارخهاوإرشاداتنصائحعنوتعبر،لياتهوهزوعواطفهخصاثصه

القديم.المجتهحئمتبعةكانتالتىوالتقاليدالعاداتفتوضح

سليمتوجدنافثلا،معينةوتصرفاتأقوالفىالعصورتتمثلأقدممنذوالحكة

أيرامولاطولعظمةولاغنىيطلبفلم-طلبمماؤمهاللهحلمأسألهحلمحكهبدءفى

المشرق/ىحمغحكةحكتهوفاقت،اللهلهأعطاهاوقد،طلبالحكة)1(بل

الحكمفىحكتهظهرتكا.)2(الناسبرخمنأحكموكانحكةمصروكل

.31(الحىالطفلعلىالمتنازعتينالسيدتينبين

ملكهعاصمةسا؟نفأراهاسبأملكةزارتهسا؟نحكمأثاممنتصفوعند

حكتهعن!عتهماكلفاقممانسإأنورأت،هذافأدهثمحهاحكهونظاموأبنيته

لهوقدهتحكتهيسمعونالذينرجالهفأطرتأسثلغساكلعنأجابأنبعد

.)4(عظيمة4هدير

اللاَلىء:منخيرتحصيلهاوأن،الذهـبلالىجادلهاالحكةأنسفرأيروبفىوجاء

قيمتهاالإنسان؟لايرمرفالفهممكانهووأفيتوجدنجأينفناطكةأما-

هىليستريئولوالبحرفىهىلدسترقولالغمر.الأحياءأرضفىتوجدولا

بذهبتوزنلا.لهاثمنأفضةتوزنولابدلهاخالصذهبليمطىلا،عندى

الزجاجولاالذهبيرهادلهالا،الأزرقالياقوتأوال!ريمبالجزعأوأوةجمر

منخيرالحكةوتحصيلالبللورأوالمرجانديئكرلا.زإبرذهببإناءتبدلولا

!-3/5ولالأملوك1()

28-3/16الأولملوك)3(

؟/03الأولملوك)2(

01-/011الأولملوك)،(



.(1)الخالصرالذهبتوزنولاالأصىفركوشلياقوترجادلهالااللآلىء

وتتطلبوالناسراللّهالإزسانعلاقةتسودأنوليلمبغىاللّهعندمنوا-لكة

.المسهاوئعنوالابتعادادالاجضإ-س!ميةالشهالإنسانحهاةفىالح!"

،اللسانوض!طالزقطعنالامتتاعف!تتطابالاجتماص"ابإةفئ*الح!أما

.اءلافةررفلمررواافييموتةلى،وجيةايزالحياةفىنةوالأما

رث،؟،،أو!دنا!زا،ادقيكلاءثنليا،ءسكلنب!ءكسح!ليونالعبراقتبسوقد

:.وستهدير"ولذلكوفى"اكاحيةاهذهفىواضحاً

ؤودهاالتىأمينمو.ى)12حكةءنؤ-"اممااًكأيراستمدت4اليهوديرالشريرهةإن

الإنسانية.الرحمةيروحهذاكلهفوقثم،الخل!يةوالمستويراتلىالأفكاروالأشخاص

يم3اط)أمينموبىحكةفىَوأصلمهارهءابسفرجاءمابعضر!نمقابلةرلىوذيما

:(ا،ءمرئ

فةى،برادر"فىا)ناميةالثجىرةعثلمثا!4طَالمعبدفىيخدمالذىقالأ!الرجل-

والرجل،كلممانهعنرصدأليكةلوالخمثمبمرفأفىليفخهاويجد،ؤروعهلىليفةلحظة

وير!ضإعفليزدهر،صلىليتح!4فىزإميةشجرةمثلفهومكاناًلنفسهليلمتةىالحازم

فىآخرتهويجدوارفوظله،حلوةوثمرتهسيدهحضرةفىوبلمص،ثمره

.(3)قةيرلىطا

ذراعه،البشروءولالإزهـسانعكرت!لالذئالرجلذلكما!ون:ارمياالةي

الخ!ير.جاءإذايرىولا،4الباديرفىال!رعرمثلدرليكونقلبهيحيدالربوعن

.مسكوز*وء!رسبخةاًضىأريرتم!البرفىاطر!يرسكنليل

ليحصوذفإنهمت!لمهارباوكانالربءاىليتكلالا"ىالرجلذلكمبارك

ورمموت،الحرجاءإذاتخثىولاأصولمماءدنهرعلىومياهعلىمغروسةكشجرة

.)"(الإثمارعنت!فولاتخافلاالةحطسنةوفىأخضرورقها

91-28/21أيوب(-11

حوالىوأمثالةحكمهدونمصرىحكبموهواوبىأماَمونألاسمأصل)؟(

.مق011

193صالضميرفجر)3(

8-17/5أرميا)!أ(



المعارفعنوافيةكنيةمصادرعنءبارةعامةبرصفةالعبريرةوالأمثال

أكثرأومي؟لمثةأومزدوجةأوبرمسيطةوعباراتهاجمكمتوازنة!مرتبةْرهى4،الجهود

ذلك.من

شطريرل!.منمركبةعبارةوكل

الثاْلماالأولالشطريروافقإِماوهى،إمنهليةأومعنولميئإماالم!ثلأقسامبينوالنسبة

الثافى:الأولالشطرفيهاليوافقالىَالهسيطةتالعبارافمن.يرقابلهأو

.01(و!ايراىقلبكليحفظبلشريرمتىتنسلارابنى

.--214(بيسرابناأبرؤدلبكا،رؤدبهالربيحبهالذىإن

.)3(الضطةرنالالذ!وللرحلاطكةيجدالذىللإنسانطوبى

لايخمْلفولكنالثافىالأولالشطرفجهايرقابلالتىالبحميطةالعباراتومن

المعنى:فىمعه

أور)4(عزنالؤفيوالابن،أباهيمهسالحكيمالابن

الذنرب)5(كلتستروالمحبةخصوماتثه!البغض

الرؤساء-!دلا،قفىوالملركتملاثبى:المزدوجةالعباراتومن

.)6(بالعدليرلمقضونالذء!بمخوالشرفاءالأمراءأسرمربى

الأشطر:43الثلاذاتالراراتومن

)7(تأبغضذيباالأعوؤمالشريقوطرهـووالزراءالكبر،الشردكضبالرمخافة

السبع!:الأيصطرذاتالعباراتومن

حافظأ،فيومأتوماًمصاريعىعندساهراً،لى*شهحالذىل!وسانطوي

يخ!؟ئومن،الربمنرضاويرشال،اظياة!رلىيجدفىمنةإن،أبواققوائم

ا3/؟أمثال2()ء31/أمثال!1)

01/1أمثال1()3/31أمثالالا(

/0116أمثالط61(01/21أمثال(5)

8/13أمثال71(
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.)1(الموتيحبونربغضوفىمنحمخنفسمه!ضر

بلوغعنالإنسانثعوقالتى4العاديرالمث!احلعنتعبر،4العبروالأمثالهذا

والظلم:والغشواللؤمالك!سلمثلالكال

حكيمآ)2(وكنطرقهاتأملال!مسلانأجمهاالنم!لةإلم!اذهب

)3(فت!ىالمجتهدبئردأمايرفتةررخوةبيديرمملمن

)4(الخز!يجلبالحصادفهولىيرنامومن،عاقلابئفهوالصيففىيجهحمق

.تزهر)5(المستةيموخيمة،يخربالأشراربدت

.)6(تجوعالمتوانيةوالنفس،السمباتفىيرلمقىالكسل

برجليهيرقول،بعينيهوكمزالفم!إعوجاجيرسمعىالأ"يمالرجل،الكيمالرجل

.بأصابرمه)7(يشير

.)8(رضاهالصحيحوالوزن،للربمكرهةغشموازين

.)9!طرقهمنشيئاًتشتهولاالظالمتحسدلا

:يردخأنيجبالذىوال!سلوكبا-لي!اةلىتختصأمثالوهـكاك

مةاصدك)01(.فشبتأممالكللربسلم

(الشر)11تجنبالربمخافةوفى،الإثميستروالأمانةبالإخلاص

حق)12(بغيرجزيرلدخلمنخيربرعالقايل

بالبر)13(ثبتالعرشلأنالملوكعندرجسالشرفعل

)14(ينالمتكبرعالغنيمةاقتساممنخيرالودعاءحالروحتواض!خ

له)15(طوبىالربعلىوالمتوكلخيراًيجدأمرهفىالمتع!ل

2/7أمثال)؟(36-83/(برمثال(1)

ه-//،01أمثالf(4/1)0أمثال)3(
1أمثال6()41/11أمثال)5( 0 / 1t

11/1أمثال81(6/21أمثال)7(

16/3أمثال(01)331/أمثال)9(

16/8امثال(اt)/166أمثال(11)

ا/!16أمثال(ا)!ا162/1أمثإل)13(

61/02أمثال(51)



-47-

لهم)1(تأدليبالحمقىوحماقةلصاحبهحياةولمبوعالع!ل

)2(الموتطرقوعاقبرسامستقيمةللإنسانتظهرطريرقرب

الأصدقاء)3!فرقوافام،النراعلىلمشرالأكاذيبرجل

)4!ال!.ىفىجلدةمائةمنأكثر،ال!،يمفى-ؤثرالانتهار

)5(بيتهمنالشروجرحفلنبشرخيرعنيجاز!من

)6(صالحغيرطوريئفىويسرقهقرير!ه-جو!الظالمالانسان

)7(الربعندرجسكلاهما،البرئومذنبالمذنبمبرئ

السموء)8(فىخلياللسانومتقلب،اًخيريجدلاالقلبطتوى

علما)9(تطلبالحكاءوأذن،معرفةرقتنىالفهـيمقلب

(قرليبه)01عنهفينفصلالفقيرأما،الأمحابيرممزالؤي

)11(بغلظةيجاوبوالغنى،بتضرعاتيرتكلمالفقير

بالح!4والعملالربلأقوالوالامتثالالطاعةعلىفثالأمثالمناًوكثير

:المعروفعلىوالحث

I()2وسلامةحياةويىىأرامطولدكتزفإض"،وصايراىظبكليحفظ

تعتمد)13(لافهمكوعلى،قلبكبكلالربعلىتوكل

الشر)،1(عنوحدالرباتق،نفسكعينفىحكيمأتكنلا

at)61/22أمثال

؟/618أمثال3()

7/13أمثال(5) I

/7115أمثال7()

81/15أمثال9()

/8123أمثال(11)

3/5إكحثال(31)

61/25أمثال(2)

71/01أمثال(4)

؟61/9أمثال)6(

71/02مثالأ)8(

؟/91أمثال(ء01)

(car2-31/أمثال

3/7أمثال(ا!ا)
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ليؤدبهالربيحبهالذىف!ن،بيخهزوتملولا،الرببتأدفضلىترلارىيرا

114(لييسرابناًأبيرؤدبكا

اكتسابهافإن،الفطنةلينالالذىوالرجل،الحكةيجدالذىإلملإنسانلىطو

وكل،اللآلى!منأثمنهى،الذهبْمنخىثروربحهاالفضةاحتسابكلنخير

رشاو!ا)2(لاماتشغ،ى

)3(تصنعهأنريىكطاقةفىركونحينأهلهعناظجرتمهخلا

أ-"(ضألكرضحلمداءماسببرلىونإنسمانحكأصملا

الربعندرجسالملتوىلاْن،طرقهكلنشيفأثرولاؤؤالظلمجلرصسسدلا

(°أيمينالمستةفعندسرهأمأ

بعينإليهماوالنظروالمسكئنالفقيرعاىالعطفعاىتحثالأمثالوبعض

والرحمةالشسفقة

)6(دمارهمالمساكينفقر،الحصينةمدرلمتهالغنىثروة

)7(شيوهوالشفتينملتو!منخيرب!الهالسالكالفقير

(A)رتبرألاببليهوالفرحان،خالقهرهيربرالف!يرالمستيزئ

"رلي""19(عنهفينفصلالفثيرأما،الأ!ابركزال!ى

(1)ْعنهرلجتعدونوا،صدقاء4ضسوزليفيالفةثرأخوة!!ح

111(بصنيعه4فيجزلي،الربيروررضإس!لينايرحممن

)12(الكذوبمنخيرالفةير،إخلاصهالإزسانفىالمرغوب

3/12أمثال(1)

3/27أمثال)3(

3/32أَمثال5()

91/1أمثال)7(

91/4أمثال)!(

/117!أمثال(11)

3/15ءمثال)2(

س!/03أمثال)4(

01/15امثال6(;

17/5أمثال)8(

!1/7أمثال)01(

!1/22أمثال(؟ا)
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لاصقوض)1(عبدالمقترض،الفقراءعلىلمسماطالغنى

اسعوز)2(اإلى!اَلهماالغنىيرهطومن،عندهماولىليزالمسكينيرظلممن

)3(البابعندالباسْىتسحقولا،اًفقيرلأنهالفةيرتسلبلا

)"(متسلحكرجل،وعوزك،ساء"أفقركف!أق

(طعامآ)ْيربقىلاجارفمطر!و،الممساكينليظلمالذىالفةيرار%لا

ذلك)6!معرفةيرفهمفلاالشريرأما،اإسابميندعوئلي*رفالصدرق

كاج!!ا)!(أعينرنيراربوا،ليتلاقيانوالظالمكرالف!

البيت:وسلامة،والنساءرالمرأةتختمب!الأمثالمنمجموعةوتضمنالقديموالع!لى

)8(منازعةامرأةحمشتركالجتمنخيرسماح"زاوليفىاس!نا

19(سيانالمنازعةوالمرأة،ممثاريرومن!المتواصلالوكف

()01المتواصلكالوكفالزوجةومنازعات،أبيهمصيبةالشيالابن

إ11(الملوكلمهلكاتطرقكولا،للن!ساءقوتكتحطلا

()12الخبزرمخيفإلىالمرءيرفتقرزانيةامرأةرسببفإنه

زوج!اقلبيرثقب!،اللالىءليفوقثمهاؤإن؟يجدهامنفاضلمةامرأة

ربرن!)13(يرموزهولا

)14خصامح!ذرائ!كليققبيتمنخير،سلامىةومعهايرإبرسةلقمة

؟/216أمثال)2(17لم22(1)

!اس/2!ماأمثال(*)؟22/3؟مثال31(

;o)لم927أمثال61(28/3أمثال

;v)ا؟25أمثاى)8(2/13!اُمثال!/

/9113"مثال(01)27/51أًمثال)!(

6/26أمثال)12(ا!/3أمثال)11(

لأ/171؟مثال1()4أأ-31/01أمثالا!)3

)4(
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الحكممنمج!وعةأةلىمءلىبتوىإدذىهوفح!"بالقديمالع!دء*كنولمهذا

هذافى،؟رحر"وليقولطذلاثفىههقتهىالأضرالاَداببر*فلى!ناكبلوالأمثال

:الموضوع

الحكممنمجهوعةأتدمرجدوهـول!طوليزمنأاقالعبرالأمثال!سفرظل"

تكأالمكلسالمدنيةاكتشنهتنندماولكل،المدونالإنسانتارليخفىالمأثورةوالأتوال

مجموعاتءلىءكرالماضيينالقرنونصفالقرنغفهونفىأوجههاتوضيحوتم

بسنينكث!مرةائأءوراالأمثاللىكأرزكلخ!سافىزشقوءىالمصرر"صالى!والوالأمثالمن

عنا-مدونةوح!مأمثالأقدمحالبأ!ةإيىتإءمر،4االأمثالهذهولكن

معروفهومام!معهدهافىزح!بقالسومرءث*ا،لأمثالمجموعات/فإدطالانمسان

.")1(قرون،ب!دةكلهان،3لمإنالمصرر"المجدوعاتمن

إوضوءاتافىخاصةيةوالعبر4أسومراالأمثالاين"مث!مابمأهناكأنور*حظ

همومهمحالدائمودقفقراؤهاسومرلبلادفقدكان.البيثةكنخهمالتىالمشةلركة

ومتاعجهم.

قولهم:فىذلكأوجزوقد

ميشأ"أنمنيموتأنللفقيرخ!ير"

الملح!عدمانلبرعلىحصلؤإذا*"

الخبرأعدمالملحلديهكانوإذا"

(1الحمل!دقدفيكونالمحملدير"كانوإذا"

(!الم)2(فقدقدفيكونا!صل،عندهكانوإ!ا"

المجدالعاملنوم"القائل(12-5)الجامعةسفرفىالواردبرالمثلوشبيه

.1(الممثمت!ىفىأءكرالمقتنىفىأبهثرمنإأالتلدمودىوالمثلأعذب

افخرىأحمدمراجعةباقرطهترجمةسومرالواحمن-صموميلكويمر)1(

.ببغ!ادالمثنىمختبة152حس

218صسومرألواحمن)2(
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شعيرأملإثومن،سعيداًلىءونفقدةالكثيرالفضةملكمن)افلالسومرى

ألينامأنوسعهفىشب3!لحلثلامنقولكى،سعيدأليممونفقداًكثير

ول!ن،يةاررومرالمأةورةالأقوال!!أيضأيثلاالضعيفالجةسونجد

إكطإو"تجادرالن!رةالمرأةءنالأقوالحمرةنلاحظفصلينلمصلححهندائمأليس

.الح!اءوالشغلتقدالمشكلةهذهأنالذهن

.ءذابإلىعذاباًتضيفالبيتفىالقلقةا)جرمةالمرآة

:جاءفقدالخفيفءرالعبيكنفلمالسومرير!نءندالزواجأما

إلىهناالاشارة)المقودحملمنأنفهسامففدطفلاأوزوجةيرمللممن

(الأصرىبأنوفيربطالذ!المقود

!ن!يرؤخذكاعائلتهمنم!"لبأنهرشهرالسومرىازوجاكانمااًوكثير

الآقى:القول

جوعاً.أموتهاناوأناالنهرعندأمىوذءبتالمعبدإلىخرجتزوجثى

وهصالزوجيةالحياةفىيدخلانوالعروسالعريسألفيناإذاعجبولا

ال!ائل:المثلمنليؤخذكا،الاَخرعنأحدهمايختلفمزا-جنفى

العروس-الفرحالقلب

)1(العريس-الم!تمالقلب

علىتعتهعدكانتالأمثالشفرفىا،صنفأفكارأنأتضأالواضحومن

والاتيمالاستماعحسنأميخموبىإليهاأشارالتىا)شصاثحفنالقديمةالمصرلي"الحكم

السليم.ارداوكييةالمفيدةللأقوالالصحيح

ل!21صسومرألوأحمن)1(
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إذا"فيدلتىلأنه،في!اءلىقلهإثواع!مت،أقوالمطكسهحأذناثأمل

.(ليشعداها)1لمنالويرلودكنؤ!كفئوض!ه!

ل!:ءالأكلادونرفىوجاء

حفظغاإنس!سنلأنهإلم!كل،رؤئقلبكووجهالحكماءحلإمماسيوذزإثأأمل

.()2-وفاثفى

:،ءسىاليىمهن!أليرتوو

.4)3(أرل!إقد،نتقر،يىءلىتردأنلأجل

الأصالس!رفىودبمر

)4(أرسلوكلذيرقاطق-وابلتردالحققسصاكلاملأعلمك

الخلقأنتبينوالتىالأمثالوسفرأمينمو!ماحكمبينالمتماثلةالأقوالومن

:جاءالاَخرالعالمفىلهاقيمةلاإمروةاوأن،الثروةمنأم

ضيركلرخب!قلبأرغفةوأك!لة،مخزنفىكنرمنخيراللّهليدىبينالفقو

.(ا!م)ْخثروةم!ن

:الأمثالسفر*وفى

حيثالبقولمنأعلة،هـمععظيمكنرمنخيرالربنحافةحالقليل

.بغفى")16ومعهمعلوفثورمنخيرالمحبةتكون

المعنى:نفسفىأخرىأمثلةوثج

.(7)مخزنفىفىوةمنخيرللمرءالناسحبعنيرهبرمديح

!38صالضميرفجر)1(

993صالخميرفجر31(

104صالضميرفجر5()

104صالضموفجو)7(

!ا-7/1؟2أمثال(2)

2/12؟أمثال(1)

71-516/1أمثال61(
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.!)1ضصامحذرإئحملاَنولجتكلنضير،سلامةءرابرسةلقمة

،إرجالالىيءتالطةأوالحماقةمنالشباببتحذيرأكثيرأمينمول!وجهتم

:ؤجمقولوالانقامالهجومفىالتسرعمنيحذرمكا

محادثته.فىتلرنولا،الط!خحادرجلاتصاص!نلا

.ا،!قوتالرجلأهاجمأنالآنةأشطغحامهاًوجصلىتإفىتقللا

)2(صى!ضلمث(الأعداءأى)مهمينر-ىاللّهيرلىىبرثنزفيسكاقىك

:الأمثالممفرفىوجاء

شبىء31(لالروإخطرجلوعغف!وبرإًزمسضصحبلا

.)4(فصخلصكارباانتظر،شراًأجازىإفىتتزللا

فىا؟"ونالعبرونتهل!االمصرىاسصا!ذحرتالتىالا"اقةآدابومن

يرأقى:مانموءحمهم

.الماءُدةعلىيجلسونإذينامناًامزكنتإذا

ليهثاجماث.-"ظمنهفضذمنلثأعظمرجلحضرةفى

أمامه.هـوماإلىتنظرولاأماملثير!ولما

.ءدريىةبنظراتقىمينهولاأماملثهـوماإلىانظربل

!اطولإثأنإلىأس!فيإلىو"،لمثمنوا!

.(5)لإم311---إيلثإليو-4صجنمافقطوت!طم

لأ5ثاص!لخم!يراقبر!؟)71/1مثالأ(1;

2آ/02مثالأ1،)2،/22أسثال(3)

التىالخاهـتالأسرةملوكأح!حىببتاحح!(منمأخوذالنص!هذأ)5(

01،صالمكمميرفجرراجع..مق0027عامحوالىحكمت
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:الأمثالسفرفىوجاء

سكيناًو!خ،تأملاأمامكهـوماذّأملمتسلطحتأكلجلستإذا

.)1(أكاذيبخبرلاْنهاأطايربهتشتهلاشرهاكنتإن.!نررتل!

والعبرانيةة4المصريروالأمثالالحكمبيناًتشابهأكبيروجدناوبذلك

هـستد:وي!ول

فىأمينموبىمراراحكمبهاظهرتالتىالصورةأنهىالناصعةالحقي!4إن

فىاقتبصقدالعبراتالمصنفأوالمترجمأنبجلاءلناتوضحالأمثالسفر

الحياةإلمىثاقبنظركلنلهبمابتصرفونشرهاالقديمةالمصرير"الأفكارالغالب

.)2(لغتهعادةوهى%ليهارخم!لالتىباللغة4والدرايرالساميةالأدور"المهارةكلن)4وبما

3-32/1أمثال!(11

704صلضميرافجر(2)



بردفاب!وكر*

سفرلىوردتوفسيأومخبأأؤمخهىمعناها-يردنانية،كملمةكريفاأبو

علىللدلالةجاءتكا،الخبأةابكنوز!قللتعببر)1(السبعينيةالترجمةىدانيإل

البشر.علممنالخفيةالأسرارمعرفة

كانالأولالنوح!،اليونانعندالديرأليةالمعرفةمننوعانهناككانوقد

النوعأما،وممارستهامعرفتهاالب!ثرطبةاتلجمهخيم!نعامةوط!وساًع!ائديشمل

كنههايردركأورمهمهاأنيم!نلاغامضةعميقةحقائقيشملكانفقدالثاق

العامة.عنفيةأبروكرأونحفيةبقيتولذلك،اظاصةكلنقلةإلا

لذلث،بهاتوالثللريبعرضهالخةىأوالمسمتورال!ىءأنالمعووفومن

لممة)3مرادفةأبوكريفاكلمةوصارت،الشرثةفكرةالسريةفكرةإلىأضيف

.مزيرفأوباطل

منصفي(د؟نفلم،برذلككبيراًؤلأزجراًتأفىالعامالفكرأنشكمنوما

بالكلمة.أقترنالذىالمعنىبسببالأبوكرلممار*سفار

ابمالأولىالمسي!4الع!ورفىفاالأبوكزأسفارعلىأطلقوقدهذا

العبرىالمقدسالهـكتابفىَوجودلهادكنلمالتىالأسفارو!ىنونيةغ!لرالظالأسفار

عا!اءأنإلاال!لىيمللعهدالسبعينيةالنسخةضمنوضعتقدالأسفارهذهأنوخ

الآتية:للأسبابالقانونيةكتبهمضمنتضهوهالمأليهود

أصهل!.،يمتبوهالمأناسإلىنسبتالكتبهذهأنا-

اليوناؤلية.،اللغةكتبتقدالأسفارمعظمأن2-

ا)قيانونية.الأسفارفىالذىالروحىىالمستويإلىترتةحلاالأسفارهذهأن3-

.متأخرةعصررفىالأسفاوهذهكتبت4-

015حوالىواكملت05؟حوالىبدئتالقديمللعهديونانيةترجمة)1(

مصرحكمالذىفمِلادلفوسبمليموسبآمرالترجمةهذهبدأتوقد.مق

..مق!28
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هى:تفابرركرِلأارأسهفاو

أسة!ر-سفرتتمة-طوبرلمت-يههوديت-الثاقعزرا-الأولعزرا

الثلاثة-الفت!ياننمثيد-ارميارسالة-ىالةباروخ-اخلى!ربنيشوع-الحكه

سهن!شالأولا،مماب!كنسفر-مضىصلاة-والتنينبعلقصة-سوسنةة!سة

الثافى.المكابب!ن

روورقىأسكاروكل:!ا،ؤ!ءىهووما،تاريخىهومامخهاالأسفاروهذه

تترولىأنيم!نأنناإلا،مختلفةأزمنةفىهذهـالأسفارحتيتوؤلمد،تعليميةوأسفار

.الميلادبعد001وم.ق025سنةبينا5كتبا!فمهاأن

احىا"وا،ورءلىزز!راىواالأسفارهذهفىوردتممانماذجبرمضهناونورد

الأدبرطة.

يت:يهـدل!

دتأجدَتاريخية4هـوارو!و،دىا!والىقصه!اذاذجخىيرمنيلأودرتسهفر

ال!ركمتؤ!ةعقءبارةوالسفرم.ق135-175بر!نمادوزتالمثيرالوعمن

التارض"3لدقةلياي!ىلاالسفرإفومؤ.يمانالاوتقوريئ،ال!ىلإةعلىالتشجهخمضإ!

يروجها.التىالحوادثمنالتحققالباحثعلىالمتعذرمن!علمما

رمتفرقىىوعصوءكلفةمصهإدرمنمستهاةدليلمية4روارعليناعرضوالكاتب

القصة.إليهرمتالذىالأدلم!المغزىليخدم

.الأ!اذةاتهوتر"جرقالمنهالأدببرلأساوبهعامةالسفرطتازو

ه.ثأرملةوهـىيموديرتصتيحدثنايههوديتسفرمنعتنرالسادسفالفصل3

وتخت.الألضورلي*طردمنش!ياانقاذمتاعتر،أخاذبم.الذاتايساراذوات

واصهشطاعت()1نسهـو)وفرأمامومثلت،العدوضيصةإلىزس!تالظلامجىناح

نبوخذنصر.قوأدمن11(
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عادت!،وقتلتهسيفهاستلتنامأنبعدأنهليلةذاتوحدثع!ثقتهتستروزأن

الأشوررير.وهرباسرائيل-وخلصستالنبأهذاانالهلىافىوأذاعتمدريختهاإلى

يمئمردرمت:لسانعلىالسفرهذافىجاءومما

ازشاداجدريىاانشدوا،الصنوجعلىلىربنموار،إدفوفبرإأرباسبروا

همإِنجبار،فطماتهامرأة!إأسملمهولي"ضريرالقد1)رب000را!هوادءواءظموه

يهودليتبرل،طوالىةبرجباولا،طيطا)طلي"ور"ليبطشولم،المض"انبألىدىيسقطلم

ؤرص!اثيابار"بىتقىملهاثهابرعت،1،3صتهوجىههابجمالمرارىابنة

إسرا؟يل.ليىلابغىإخ!

الفاخىرةحىلمهـ!ألجستوإ"إجبرإفى!!ضمفاوضصت،إطءبلياو-!!ادهنت

عنه"ظشجربراؤقاطرت،زةسهدرمرأأهابماو،هرهىارأضطفخهاحذاءب"،لتفتنه

.لي؟نورالألىمحلةإتاعوح!"!ئذ،خ"أبرر"نلمادليونوا،خ!كازبافارسمنزاعتار

تلىىليينالققالفىاؤ!لمكومونكلخهزأولادكأخهموقتلو!ماثض!و!مالعذارى

()1لا!اآَ!بمدليلىزشهدأو.هـنملجرح!آزيبلار.النسهخ!.ا!ىبالر

؟؟،يبنط:محفو

ز"خوىإلىكلم!لجياًوأخذممنسارليبا،لمكء!رفىعا!قربرلالهمبريتطو

عيناه!يتثم،تقواهاء"زأصابهإذىاالاضطهادليسلجباؤ"ور؟!ثمغ!"أوكان

اللّهوقيض،لهزمىلعندلمالاكلنمهاخدادلاسترطوبياسالينهارسالإلىفاضطر

تمكنالملاكارشادوليففهل،رؤائيلالملاكالواخفىو!ومرشهداًخادماًل!إب

،ماتواأزواجيسبعةءلىلهاعقا-أنلى"قؤكاةوهى،سارةكلنوجإشر"الصلىمناطو

إ"م!يزإلىوعاد،والدهمالءاىلمجصلأناستطاعأنهكا،مقتل!الشيطانلأن

أمه.قلب!ليفرخ!والهعرأةيهإلىدأ!ر

The revised version with the revised marginal refrencesApocrypha
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العائلية!ا!ياةتتمثلوفيهم.ق!67-"2.ر!نماكاتبطونجيترسفر

ويستجيباالأبرارمحطواترمسهحاللهأنو!بيهن،البمثرىرالعطمتالحافلةالتقية

لها.

:وفاظة!لابنهيأموصىطوبيااْقوالوكلن

وتتعدىبالخطيئةضىقىأناحذر،حياتكأيرامبمتم-لمبكفىاللها!كن

الربوجهحينئذ،فقيرءنوجهكتحولولامالكمنثصدق،الهناالوباوصا

كئيراًفابذلكثيرلاثكانوإن،طاقتكقدرعلىرحيمآكن،عنكصللا

ثوبألكتدخرفإنكطيبةنقسعنالقليلتبذكأنفاجخهدقلإللككانوإن

تمهيرالنفستدعولا،الموتومنخطيئةكلمنلتنجوالضرورةيرومإلم!بهيلا

...........صانعجهالجمهخالعلىاللّهعندعظيمرجاءهىالصدقةإن،الظلمةإلم!

كلمبدأالكبرلأنأقوالكأوأفكاركعلىيمستولمطالكبرتدعلابنىيرا

أبداعندكلاتبقأجىيركلهاعتهوأ-رةأ"رتهفاوفهبشىءخد?لمثكلنوكل،هلاؤ

خبزككل،أنتبغيردتنمعلهأنافيفأبكغيركيفعلهأنتكردماكل

مدفنعلىو!ركخبرْكضحطَثيابك!نكعك!-العراةوأوالمساح!نالجياعح

000000)1(داثمأيمالح!مشورةالشالخطاهخم!ثماولاتشربتأكلولا،اصبار

:)(1سليمانحك!ةسفو

الفلسفىوالتفكيروالخيالىالأدفيبأسلوبهاالأبوكريفا!ممفارنم!الح!كلتمتاز

الحكةسفركاتبو.دفاكرالأبوأسمفارفىواضصأَمكاناَتثكلرالحكة،-آوالاهو

الحكة:عنقولهفنالطيبالخلقإلىالأولالباعثهىالمحبةيجعل

يحبو:كا،للذينمتيسرةومشاهدتها،تذيللاونضرةنهاءذات4الحىح

طلبهاومن،يربغونهاللذينفتتجلىتسبقفهى،رلمتمسونهاالذينعلىلىثلوبلوغها

)1(18.-(4//.Apocrypha,.P 6، Chap

ذلكمنالغرضبكنولم،سليماتالسملنفسهالسفرهذاموُلفاتخذ)2(

الحكمة.مؤلفاتلكلولقبارمزاصارقدكانسليماناسملا!نولكن،يضللأن
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صعهرومن،الفطنةكالفيهافالتأمل.أبوابهعندجالسةيجدهالأنهيت!بلا

تلتذولَأكنتمفإن،الملكوتإلىيبلغالحكةفابتغاء....الهمعنهبعدلأجلها

وأحبوأ،الأبدإلىتمل!والكىالحكلموافاكاالشعوبياملوكوأدصولجانبالعرش

)1(.اك"وب.حكامراالحكةنور

:"اء-خدموهاوا!ذيرنالحسكةأهملواالذيرنوءن

ول!نهم،إصه*حابجهل!م!هملأزفخمل!مرخحصرلمالحكةأهملواالذين

ةيه.زإواماكتمانيستطيعوالمبحيثحماقاخهمذكارللناسخلفوا

الصديرققادلتالتى،وهىنصبكلمن3فانقذالح!4خدءواالذين18وأ

القديىينعلموآتته،اللهملكوتوأرتهمستقيمةءهـ:لقأخيهغضبمنالهارب

منوحمتهأعدائهمنووقته....أ!الهثمراتوأكثرت،حياتهفىوانجحته

لاتخذلوهىشىءكلمنأقدرالتقوئأنرجلملكىالقتالفىوأظفرتهلهالكائدفي

.الخثليئة)2(منصانتهبلالصديق

:جاءالموتعنالحديرثمجالوئ

المكرمةالشيخوخةلأن.الراحةفىيم!م!رالموتتعجلهوإنفإنهالصديقأما

هىالشخوخةوسن،الفطنةهوالانسانلفيبولكن،السضينبعددتتهدرلا

فنقلهالخطاةبر!نيرميشوكانفأحبهمرضيأدتهكانإنهالعيبعنالمنزهةالحياة

يركثىَالأباطيلبولأن،نفسهعلىأخنئ!اليطغىولا4الشرعقايغيرلالكىخطفه

مستوفياًفكانقليلةأيامفىالكالبلغقد،السايمالعقليرطلجشالشحهرةودوار،الخير

.31(الشروربينمنيرهآيهسأخرجفقدلاربنحى"ةمرنفسهكانتوإذا،ةكثيرسنن

:سيراخبنيشوجسؤ

بمعالجةيمتازرجلكتبهوقا-،الإن!مماقوالسلوكالأخلاقيةالنواحىيرلمناول

)؟(

)?(
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وفىم.ق091سنة-والىودون،الأذهانتشغلكَانتا)ىالمشكلات

فىمتأوهو.العميقةالد،ييةوالحهإة،الةقىوالتدينتظ،رةكيرمة*طفاتالسهفير

حيثءن،التطورطرليقفىأبعدخماوةخطاإنهإلا،الأمثالبسفرفىالتأءل

ونرىرسالةأومقالانحسبهماإلىالجسيطاوض!4كلنبرالمثلفانت!لزههـلىعقدأنه

الأبد"إلىمعهوهىالربعندمنالحكةكل"الأولىالآير"فىبرارزاًهذا

النشاصعرفهفى!شملؤهى،واسعةنظرةاط*تم!إلىلينظروا،ؤلف

نمايرقيوال!والفعلا)قولفىالحرءرمغَ!،ا!لى"إةنوا-كامنزإحص*"كلفىالعةلى

والفشلفقي،النةمسوضي*طإتمييراو"وة،الصناعةفىوالخدمة،والذكىاءال!،لفى

.إرباءافةفىذروتمازجملغكلهاو!نمىه.الةءمرفدسنو

هناكوأإ،،الإ!جمةالح!4زوعكلنالأرض"يةالحكةأنالكاتبويرى

اليههـمية.الحياةورلمينالدينبريمنواضىح!از"اطاًات

:إى.مانالثاكل!ا!ال!فىجاء

ثهلإ،صإنعليكلئا،يجعلال!ىلىت،ازعليد-"،لافىز+خلئلاالمقتدرتخاءملا

ولا،اللسانالسليطتخاءملا،ا،إوكةلموبوأزاغ،ينحثيرأهاكالذهب

المرتدت!يرلا،أسالأفك"مم!تلئلااللأدبلىالناقصتماز!لاحطباهزالىعلىح!قي

شهخوخته،فىأحدأك!تلا،المؤاخذةنسمتوجبجمي!اأنناأذكرالخطيئةءن

لا!سهخفنموتجميعاًأننااذكر،أحدبموتلاتشمت،مناهـميرشيخوناذيناؤإن

،اءلل!ظهواظلىمةالتأدثب-ئعلممغمفإ؟لمثبرأمثالهممهتماحنبلالح!إءبرمملاَم

قىدوأنالح!4،تتعمومرىم،آيرا!إمكلنتعلمواالإ:بمأشيوخاكلامتههمللا

ا(.الحاجص"أوقتفىالجواب

-اء:عع!!رالحادىألفصهلوفى

إ"؟!االرجللاتمدح،العغا!اءرجمنوتجلم!4،رأسهترخافزواضىحح!ع"

.9-"1/89.chap1؟.Apocrypha,P



-62-

:tباروسفر

صأتليسواْورشايمسةوطوؤت،ةلبافَروحرةكتبهرالس!ةءذاأنةمل

لىالأوالعهودفئكتبأنهيحتملول!ن،فيهكتبالذىالزمنتحديردأ؟ثىجمرا

.الم!لادقبلالثافْالقرنكلن

إلىذلكيرصخوالسبىفىاصراثيلبقاءسببعقليتحدثعامبروجهالسفر

منمجموعةع!يعشتملوالسفر.الح!4تلمبوعءنحادالاسرائيلىالشعبأن

.والرجاء4التعزلىبنغماتوالحزنالتوبةأناتفيهاتممزجصائدالة

:جاءالثالثالاصحاحؤفى

وقيالغرالأرضفىذرلتةد،الأعداءأرضفىأنتلماذا،إسرائيللى!لماذا

يرلمبوخقىكتقدانك،الجوويمفىمالذينحوحمسبت،بالأمواتوتنجست

تعلم،الدحرمدىالسلامفىلسمكنتاللهطريقفىسلكتأنكولو،الحكة

،والحياةالأوامطولأفيأيضأتحلملكىالفهموأيئ،القوةوأكمه،الفطنةأكن

أ!ن،كنوزهاألىإوصلومن،موضع!اوجدمن،والسلامالعيوننوروأين

الممماءطيررنيرداعبروالذين،الأرضوحوش!على،لمس!طونوالذينالأممرؤساء

الفضةرصوشون،لطا!همحدولاالبشرعليه،جتمدمماوالفضةالذهبونوليمصر

مكاخمهمقامواوآخرونهبطوا،يمالجصإلىااضم!حلومّدإخمهم،لمساعيمم4نهايرولا

()1التأديبطرليق!مرفوالملكغمالأرضوسممتواالنورا-أورشباب

:جاءابابله!ناآلهةوكه

لمإن،يزينةيركشيهاالذىوالذهب،تخافوهافلاب!لهةإيستأنهااعلموا

ثمنبكلتبتاع،ت!ثمرلمعليماصيغإذاأخهاكاcرونقلهايكنلمصداهيمسح

للناستبدىوبذلك،المناكبعلىفتحملآرجللهاالجس،ررحفيهايرممنلموإن

.يخزونأرصأهـميرهبدونجهاوالذينهوا!ا

؟P7.18رلمclap.01/3-02إ)1( Apocrypha
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تتحركلاأحدنصبهاوإذا،نفس،منتقوملاالأرضءلىسقطتإذالأخها

ركهنغا،أمواتإلىتقدمكا.دايرا81إليهاتقدمبل،زست!يملاأميلتوإذا

فيهايجعلقولا-،منها!فىماء)م!نهمأسزساوكذكأ؟ف!محملنفعةذبائحهميربيعون

.(سةيم)1ولالمسك!ط"ظ

صوسئة:قه!ة

كا؟ت،أباهـرابجمالها4م!روة،لىسسنمةتدءى!وديةةتاةأنالقصهّتحكى

فشغفاظقاضر!نوكاناالديرنأشياخمينش!يخانفرآها.زوجها4حديةفىتتمعثى

وحكمو-وعت،فىالزتهمةعليهاادءيارفضتولمافاصرةبمطالبلهاوتقدماجمها

القاضب؟تمنحل!واستجوب،دانيالديىعىر"لتدضلوعندئذ.بالجرتعليها

!ذينبقتلو-كمالملفقةال!تهمةوأبطل،روراش!رراأ:ثماوأثبتحدةعلى

ال!اضه؟ضا)2

-1".بانوساسكندرعكلسفىدونتقدانهاسوسنةقصةمنويستدل

علىيهيممنكلأنبهودهأ!ممنكانالذىا)آشرءهىالاصلاخزمنم.ضا97

أحلابراالمدءىعلىيحكمأن!برببالاعدامعا!ي!بىقبt,التىالتهممنبراطلةخهمةأحد

.الموتءنعليهالمدعىخبهاولو.حتىبالموت

والثثين:بعققصة

نأاالل!ونه"لهسجدأندانيالسأبىلبعلتمثالبابلفىكانأنهتروى

ا-لملكغضبوعندما.!وميألهيركألىمالذىالغذاءر%علأنيمكنولا،صنمبعل

بمختلفالحافلةالماثدةلمجهزأنبعدالهيكلأجموابفيتمأندانيال!غهطلب

آبوابالصباحْفتحتوفىبالرمادالمعبدأرضيةترشأنأمردانيالكا.أصعمةالأ

علىأتتقدالكهنةأنللملثدانيالبينوقد،اختفتقدالاْطعمةوكانتالمعبد

الكهنة.-تئبقتلَالملثؤأمر.لىالأرضفوقمطبوعة3جلهمأرآثاروأنالأطعمة

{Apocryp.كا،:091ةا)".لأ+---؟ث//6.،14 i
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الأطعمةأحاىمنوعسلهالطيورفىصغيرالزحسل،لمنظرهنسانالإتذملا

عجيبةا)ربأممالفإن،الكرامةليومفىختترولاالثياببارتداء-متخرلا

الذكرواظاملى،الترابءلىجلسواالمتسلطينمن.كأيرالبشرءنخفيةوأفعا)4

اىإ،يسلموارءونوالم!،الهوانألىلى!ىتكهم3يئا،ور"لىركلنكأ!رالتاجلبس

نأقبلقيإوبلا،وبخثمأولازكأ،م،-!!حسءىأنؤ:للا"ذم،الآخر"!نأ-لىى

بّحل!لىولا،لار*ثياثأمرفىقيإدللا،تمامهقبلأحدليثحصلىضولاتعتر،زسه

.الخطاةح!القضاء

.رب..ملاممنتخللممخمساأحكرتإنؤإز)ث3ء"جربرأع!الزنثكا!لايرإبنى

إِلىءطاجبليدإنسانورب،فاقةإلادادرزولاولمجدويرتكلبرذهبإزمح!إن

ورخض!تهكلنراظترؤلأنعشهالربعيناإبإنظرتالة!ركةجرالقوةقىا!يلالمساءدة

والضىالةقروالموتواطياةاونمرواا!لىجر.ونكأ!رمة"ؤزر-"بأدى"ر

)11الوبعندءن

لا!أبيباط*"ي!ءخ!اذىاو5ةإلله"اء.ألملأط.رورفي"نز"حما3"إبااويئص!ل!

أساءإذاأما.صلإةا?وض!وعلالىزمضصيصهباطبياب*لأن4إفيطادواءىو"ن

:بماءةقدذا"4اللهض!دفيطىءفهوالتصرف

محردمنآتاطبالأن،ضإفأرباةإل!ؤوا"دهلأ-لحراء4الط:؟باعط

عند،4ة؟*!ب"رأيير"لىأط"؟باءإم.ود111ُّئزبواءإ"4أ؟رءتوبلى،11*لى

برمودإ؟"رأ.!4وهـ"3لاا)!طنأر-لاول!شالأر"نالأدوير*ضافاربا،امظ!اءا

عجائبه،فىي!-د31ىاماماانا!راأ،ما"لىاإن.ؤوتهز*رف"!111?ذبراًتحول

فيحللهاخهايةلاوصنحته،أمز-"أ"طإرا)صخوموخ!!زرليالأو-اعويري!فىبذلاث

.الأرضر-34كلارباكلناسلاما

ذلموبكعناقاحيم!فيكفهوالربإلىصلبلتتهارنفلاتضهمرإذايرا.ى

.(4)2ضطصحلمنقلبلثوزقأممالاثقومر

0)1(14--1/11.Apocrypha,.P 133 chap
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-آبابلأهلى،جبدهكانالذىالتنينأهلكقددانيالأنأر!مأالسفرريرقىص

إليهيحملهمماطعامهقيخماتوكانالأسودجبفىووضعوهعليهالشعبحنقوقد

.المعجزةهذهمنالمكترجبوقد.منهتنالأنالأشمودتمستطحولمحبةوقالنبى

.(االأسودأجبمن2"الياخ!رأموو

والوزىالدفيضدجدلكل:اركانتلأف!!اآَحجميراجاًروالة!مةهذهل!ستوقد

.الميلاد!جلالأولال!رنفىكتبتالؤص"5هأون3زأنالمحت!لوكلت

:)2(ولط؟لاًالم!ابيينسؤر

وؤلىحتبا.ق135-175عامكرنسعينةةفترتارليخيروفيالسةرهذا

الاستقلالس!بيلفىودالص7جهـادلي"كنإذيخيةإتارإممتعطاكلنوهولثبقأدبىليأسلوب

يوبيرذحرثم،كبرأ*سكندهـالأافتوحاتءنكلوجزة؟لمحصةويربدأالدرى

.ا،كابر"؟تعاصةبرزإ-بودإتمردو،ومظالمة3،أأبيفانوسانطوكس!

:جاءحهثالثورةأسه:إبفر"الكاتهـبيشرحالأولاحوالا!

برتجصير،القدل!لىودخلكثهفمش8س!مايمأورإلىصثدأنط"يىكس!إن

كبلمساواالتةلىمةخىجزومائدةض"أدوابمتمع،النورومنارةالذ!ببممذوأخذ

ءلى!انتإىااسذهببةاا!وا!ىإءا!والأكاوالستاوالذهباومجامروا!اما!

زجمعِءوا+./طصبم،ح!و3!او!!أ:نحهلىأ"!،!زر:اواس!ك!محبطاو-4أك!يزاأ%لمتو.-+ي!إًاطء/3حصو،ا!*ممل

ساءالرؤواز،زوحب،ضم،مأررَر؟ظاثيلتسسفىىشإ!ةمنا-4وكازت،اإممنونة

،مرثاهاتخذتعروسوحل،إالمهاءابم.ال9تنوزوالفتي!نالفتياصقوذبلوالمشيو!

بمتمولابسيىكا:ياءلىالأرضرفارقيتمناحهعتر،-تالحلمةفىا."4والجا

.ى)4(أفئيرمةوبآل

ة-11لأ-،.(له،+حا،()P9.برل!أ-.991(1)

ألا!سرةقيادةتحتأليهودأستقالألتار/خسكلىتحتوىالمكابي!أسفار)!(

للخرباتنخارابهاولقبالمطرقةومعناهالثننبى"قمكابينكلمةأنويرجح.المكابية

--.-.باعدائ!مد3ااجي،ترلمحاأالتى

اليهودية.ال!يانةيمصقأنأًرادالذىراسحورملك131
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منكراتمنشاهدهمابمانقليوحناتةيابن8متلي!هالثافىالاصصاحوث

المقدسةالمدريةو-طام،ش!يأحطاؤأرئولدتلملىويرل:فقاكأورلثإيمفى

الأجانبأيردلىفىلىالمقدسوأرى،الأعذاءأردئإلم!اها+مسممةوأرههناوأ.كث

فىأطفالهاوقتل،بئالم!ثبلىهاآنيةأخذتوةدْ،ذليلكرجلوهيكلها

بههخ؟ءخاء،1تسلبولمملكهايرثأمةو.ألي"العدوبسيفوفتيانهاالساحات

دؤوءلىناوبهاءناأقلإاسناإن،أبةصىارتحرةكانتوا)ةثعتأنهزقدحلاها

.1(بعد)حياتنافلم،الأموفىز"تها/فىمرت

الثافا:امإبيينيممفر

أسلوب4وأسدوبر،شهقبردتمأسلوبفىخالتاركتابةرهيا-هناالكاتب

جمهودإلىأورشايميهودمنرسالةبرضمكلكتبوقد.سابقةلأحداثحكارة

المرصحومن.إفيممودا!رعالىإلىالقائدالمكانطيوكسمنأ-ضْى،ورسالةمصر

ا)ىانطيو!لىإ"رسامنقسماًهـكائوفيقئم.ق75-125سنةبر!نكتبأنه

:التالىحالاصضاحفىَتوسلصورةكفكةبتْ

.الأفاض!لأفيموداارعاإلىالقائا-الملثأنطيوكسمن

!فءوحلأوالادمحانوس!لامةفىكنتمإذاوالشبط"والعافيةأكضيراالسلام

.إ"مماءبرامنوطفرجافىأناأما.يرل!جزاًشكراللّهألشكرفإفىتحبونكلاعاىإكم

والخىير،رامة311إكممتم!اًبالمودةأذكركمأزللماعتالمتمنذفإفىوبعد

أءمرتأنالواجىبكلنألىتفر،شديردداءأصابرىفارسا-ىنومنإرإلم!ف!لإق

نأآَكهيررجاءلىفإن،نفمهىمنقازطلأفى)؟ءلىالجم!حمصلمحةإلىالعنالىة

ء؟تالعلياالأقا)يمإلىبجيشهصارص-تأتأنتذحرتإفىثم،عاىمناتخلص

فيف!طربمشثومضص!ريئاعأومنتظرءيهرأمرخليأنأخافوأنا،لعهدهولياً

ذوىكلنحولناكلنأنلىته!نوةلى،إي!3إبلوغهعندالبلادفئالأمورمتقلدو

فلذلك،يحدثحادزاًوريوقعون،الفرصلي"!يينونالمملكةوءاورىا)سلطان

Apocrypha,.P./2،--بم.3)1( 302 ch
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عندوريرىمةكمأعةيرعلإ"يتصىووبهعهـدتالذىانطيوكصابرىلارولمكعينت

نأإليكموأرغبلَمفأناشلى،ا،*فهذافىاث"إكظتوقد،العليااجمالأقاإلى

ارلاءمندكانماكللي:قىوأق،4والخاصالحامةالنعممنتكمأولهمالىدكروا

.ا(أوالمروءةبالرفقفيعاملكمبقصدىسيأتمبأنهالث!"ولى.ولابرىلمى

ال!صثيروذلىجتبرهاالتىالأبوكررماأسفارفىجاءمالبعضمو-زةصورةهذه

ف!ها.جاءماعلىير!تمدأنيجوزلاأسفار

المشنا.كتابإليهاأشرناأنسبقوالتىالهامةالأضرىالدير"يةال!ضبوكلنهذا

عنهالتحدثْمرورىالكلمننجدتأدرر"دليلميةقيحةمنالكتابلهذاولما

لقصيل.با

()127.-91/9.Apocryha.p 925 chp



الثانىالمبعث

المشنا0

المشناوتوابع*باءفصول.

اثنلاود.

لأجنبيةالسيطرةتحتاليهودىيلادب.

الشتاتيهود.
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موتوفئ
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لا+؟ل!9

16+litn

تعدادالأصنافوهنصنهجنمالكرزرع

زرعها.ير!حَلاأىا

ضوع،2مورثويربصثالسابعةالسشة

أورقواالراحة-مةوثضكالأرسبت

السابعة.أسنةاوهى

عنورتحدثوالذبائحالمشحاْ!ما

ءالمحاالترراةفرضتهاإك!اإضر"جمةا

ا)3سهنة.حيالا،ز-ارء!ن

من!.يربماJAوالأولأسكلكةمراأق*أيي!؟لإ؟7ريشونمعنصروت7-

للكهنة.

8-معسرشنى

9-حالآ

01-عرلة/-

+ntءلأكالا

3؟6

76+لأ

يجمبفيماويربحثأثافىاالعشربم!ى

الزكاةمندفعه

يجبالذىا؟زء:ليذكرالحص3نأى

اظبز.ؤبلللكهنةالعينمنإفراده

الاختتانعدآأىأعزلبمعنىوعرلة

فالتوراةة"ةالمثهرالأشجارفبحثِو

السنواتفىالأشجارثمارأكلحرمت

إ*رير.ابعدادلأولىالثلاث

نأببإىلأءإهـااباكورةئرءئحثالباكورةأىلإبرأ؟95ا-بيكوريما

لا!يكك.تقدم



-:-لىمابراخوتكل!م!!ختفىبءوم!

لأ7؟3؟6."؟؟!!أ616ثف6ث!أ!يم.6!بلأ؟6ير؟56إغالأ؟نلأث!6376"ذإ

3666+لالأفي7المح!الأ606لا1666لأول63كاا77لا66311بأ16ل!؟6لأ66
..:-7،:4..ء-777....7--:+

636+وللأنلأشأط1،!666!6ثت.أ*ن!أ؟3؟+11 96+ "vow؟+11لا+"
7:+.:.:.::7-:.+.":..

نلأإث!.7+؟كبأ1؟؟632.7؟"ب!،

؟17:،6؟أفى7نجيماأ1لا6+؟!.96لبماثت73لإأأ؟7اإنبماءلا6؟؟ثت3*77+

(9)."إ*+؟؟+أأ؟6،،،+ثب؟؟*

أحهانا.إذىامباركرقولجديردةآنيةيثكرىأوبمدليلىأرلجتاًلي"ث"قحل

%كر.كلنه!لمتيمقدلأنها)ممهوءوقتإربار"اركأنازسانءلءا!ليلمبغى

منكل.:سمنهريختجقدن3لىوإن،اظيروقتكقاللّهزشكرآنرزىوليفي

إ"كوادولشتائلاامرأتهحاملانكانت.فثلاكلإطلمةلةلىْلإتهلي لمما
لصملىس!ا

اًكلسافرأحدكانإذاأأيضوراطلمةصهلإةهـىفهـذهاًذحرأثامرْزلمد"أنؤ*الىادز!إر

ؤ!ذهلل!إثمينهذايركونلاأنتعالىادتهإرنل!3وقالا،دوضةمناضإًءسوسح

طلمة.uبرصلإة

الثانىالقسم

:4الاَقيالفصولإلىءمولينة566ولأليماالأعهإد

نختصاىاواكواءىالأوامروليتضهناسإتاأىلإ؟شلورباتا-

أسبت.ا."وم

السدتخصوصىياترهضفى-بصثوصهيلاتالترأى؟16فيوبرعر2-

jUز"قيلاائلساوو

الفصحقاتهاعهيجبمافىو!:حيثإفيعىحاأىج؟؟"هبرساصيم3-

.ال!دبلاذ4الخاصوالأ-كام3

9/3براخوتمشنا(1)
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المشنا

ءررأوأعاد؟*ى6كلألأالفعلكلنمشتقةلي"العبراللص4فىالممفناكله"

ا)م!لىكلندةاإ"تاةقهـ"4االأ-كامءلىإمفتهلاورلياالإيهمرأقازونابالمثنايرادو

الرواير"طرليقءنالسافءنالخلفأخذها1)ى،لهالمؤمسرينأتوالومنالقديم

يمصوداً)1(اربرإتارأسهمعلىا)*لمماءءنء،وء4المثنارتدوينقاموقد.أشفو!4ا

المشناإثمامفىال!!لإليهوير-خم017عامللكهنةرئدس!لةكانالذىهاناسى

وتد!ابماوبووالحفاظايلأثمةمنتقد!4ومن5عاصر!نأقوالبح!!فقد.تيجهاوقى

.ىلفمواضح!إلى

وهى.الحدليثة4يرلامبرومنمفأالقديمة4رالعبرللغةأتطورالمشنالغةوتعهكر

4واللات!ضواليونانيةبالآراميةبتأفىهاتمتازولكنها،4عبرليلغةأساساقْ

فصثصبالأإفاظناحيةمنريمنلمفىالتأوءذا.ماa-إلىالفارسه"وكذلاث

ومصطلمحاتألفاظبعضعاىتشتصلفهىأير!أالأساليبناحيةمنولكن

الاكةهذهإنيرقالأنالمم!نوكلن.القديمالع!لىفىوبرود!الدلىوتراحءب

الثافتالقرنو!والمشناإيفتأعصسفىالرثودلغةكانتالتى4العبرلماللغةهى

.الميلادى

عاىيحتوىقىموكل('551؟؟)أقسامستةمنالمشناوتتكونهذا

متونإلىفم!لوكلفصولإلىوكلول؟لإ!تنصم!م؟لإ+()أوسور-مقالات

هى:أستةاالمشناوأقسامالمشنابلفظالواحدا،!نعنوتمبر

والحصادوالزرعالبذوريىئونفىولىبحثإ؟لإ،8الهذور:أولا

ةج!!ر"خأنبمبوماوالأء"إدمالموافىوليبحثولالإ؟،8الأعياد:اًثاني

ءإ!هم.ص!رموماال!هودبلوما

نذوروطلاقوزواجكلنإ"ساءبرإءلإقةلهماحليربحثإنلأ،5النساء:ثالثاً

ءل!يهالىكرتبوماوالجرائمالجناراتفىيربحثإ7ا+هإالجنايرإت:رابعاً

الشفوية.التوراةيروونالذيناليهودعلنىأطلقلقب)1(لا-
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.والمعوناتاضعويرفىإتافىدبحتكارباتعةمن

وخدكلأالمقدسةوالذباثحإقيراركنافىوليجمحثغا؟نجلأ*8المقا-لممات:خاكلم!آ

ا!-يمك

تنهاو،!يجوزايتىالطاهرةالموادفىأ+ويرجمحث؟66البطهارة:سادساً

.حيرامأوحلالهوؤيماأ!4شربرأوأكلهيماص!رمو

-:المشناأةسامريضهـنهبمابيانلمكوفبما

*ولالقسم

:إ؟با+8البذور

اأعال%ساسالزراء"لأنالكتاببهذاالمشناالنايىَيهرداا)رباقصدر

هراكانولما.الحياةلحفظالأساسيةالغذاءمنهاسموادتسَتمدحيتالشعوب

الكتاب!ذايرذاالرباقأبدألذلكبرالصلاةأ!الهليجمدأأناىسرائهال!وا%بات

.المقالاتببافتموا(!ملمواتكاتالبر/مةالةأىبراخوت!خت

-:هـىالأولابلمدوأقسام

كطتواير،كاوأوقاالص!لمواتويشول5أ3لإإاخو!.وا-

ذكرها.يجباىاوالدعوات

الزاور"ويرب!ثأوالركنمعناهاوفيئةفى؟6ؤ!ئة2-

المزروعة-الأراضىمنكهقىلمجبؤيما

.اءلافقر

اىي!-د3-

يمزكلا-4

ا.)؟*+

"+*73

تهضىفريماإةويحثو.يشتبهمشإها

بالمحاصيللىتختهأحكام"نالتوراة

خدعدمفىيشتبهالتىا)زراعية

عنها.الزكاة

عنوتغىالتهجين.ولموطات21أى

تحظرمنوعتدالبهخبرالحيوانالنباتخلط
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إيمشقا-4

ماليو-5

المقادكرو،تض!نالفض4ءنا،؟قالمعناهاايمولفقا"7انج"ه

المعبد.لكهنةكزكاة4ال!ئمنايهودىابهاالملزم

هذالأصكامذحر4وفه!هيرالتطعهدوهواليومأى،أ؟ك!

العيد.

6-سوكة

/-أ،

7-بيص4

ا،ظالءصيىفئو،"حثإظالا063

والثمانين.اإظالمنهت!ءل

إذىاوالنبات

اللأيادفى*4المتهالواجهاتفىويربصث4البيضبمعنى6!!ف+لإ

.ميروماص!ال!Iوء

السنةألصرء"دو"ذحرإسن!ةاألهررأى6لإفلأإ6*لاءشانهروش8--

.4فهمةالمفوالأحكام

ةرةلىوماإ!"إماءنمهاحث4وفيالصيامبم!.!!؟ب!لمتعنيت9-

.ال!ردعلى

وص!ءلىقورمنافيفةأودر!معناهاء"لمةوكلمةءلا*67.!-سكلءامة

.!"للاحتفااوأمسفراةتلاو4يفيوأستيرعهدعربرذ

يجبكلاك!وث"صثالص*نرأ*"داأى76إ؟أءألإؤاطونموءلىا-1

الأضيرواليومالأولاليومليكأكرإذلأعيادالى!ْأوفئصله

و)كنcمامملفيهليمملا)"لجتلاكيومعهيىكلكلن

رل!نهما.إفاصالمةاالأليإمفإمملاحميهوز

-قيدما)ىوالتقدمالتالقرا!!نويذكرالج!أ!6إي!؟6حجه-"ا-2

والهيكللاكهـ:4
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،ا-:تيف"ا"مثض!فىءصا2!ذجاًنموهناحرزذو

.؟ير"بر7"16،برا؟؟ول؟17.،1لإاء+؟،،1؟7!م31.برا+أ6؟؟ول36!يم

6636!م؟؟فى33+71".6*6+331+76+أثأ*3؟6فى0،1Kأ؟31فى!7*

:::++:.:.-3.:...:.--.:7

بر"؟أ7*!.6بأإنلأ713*3+إ؟7*:656؟3إ،7نجبهألا7166إ7،3*!

.3+7137*3*7،6ز"1.نلأ؟63أفلأول3ل!7إ.76ا7إ

::::7::-:+::::

*677*هث!أول56ولأ+7.3نهـأ3ولفى73بر76+7ا"أول*أء666ول8136صلم

7؟.:::-،.*3):..".-:...-7.7

63أبرن!7ول ii6!6"فى967ن!ءأ163+7؟7اول،1ث!:761663الأ7ول**أ7فأ3ولن!أ

:..،::+."::.37..-:....-:..::::7..

.نهـأبر+6361336ءجأ6لأ؟لأ616؟،؟اول؟،61*أول؟لنأولبأ*666؟:كااز38،أ

.:-.:..:-+

!بمأ؟نجبهأ.+!أ!ث!أأ؟نج!!م16فأ!م"!مبر"!بمأ،نيما؟إ،768لإ3+أ؟9؟ول56أ؟لإ؟

1136لأ*ثت؟.ة3إأذ0لإ16بأ3أشالأ7اجأيم"بر.5؟إ،لإنجلإءأ.لا!أ!أش

(1!3ْ6لأبر5+أأبمنجبه!ثت*لأ؟16؟ا،؟؟ء1،؟+؟أ"

تجوزلانوعوبرأى.ا!محهلجتقندلىلياضإءةيجوروالزرتإفت!إ!اكلننوعرأى

كاشإنمنلاو،زالأرشجركأ-ليمنمصىموعرففلإلض*اإ4بورلا.الاضإءة

كلنمصنوعة!ا%!ومنولا،الشجرولامنألخشنيرالحرولامن،منزوضءبر

ولاتبرالزةولاإهالمهو-4ءاىإتثاالأعشاب"نولا،4أبهررافيذموز:ات

ارزنما4برألههـنليلىولااطصرقليتبزولااقهقابذرليتليزولا،،ذاتاإ"ءحرا

.إثف-مراولا

سواءلاج!وزأونرقوحمماءإطاو.م!لىرمفحشميجىوزلرقودىأ،1نا-ؤم

يرنورلاباىاأىااسايلليقول.إورلىا-ومفىالحرقليتبزلينورلا.لاآممغلىلم

.؟تالم!إ"وماء!ا-يركارانبرالة

إفي!لابذرريتزوزلجوا!يتوزتإبرا.نليتوإزااعزوأ*مغنوبيزالعلماء

يقرلطرةونبئر.والنهطانإقصاروا.إ!رىاقايقطابرذريرتوزا)م!هـإثوزيرت

ةقط."ونالزليتبرْإ،نورلالياز4

؟لئباتمشنا.)1(
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ساء:إ18

"اموتا-لي

95رفلأ

011:nin

الثالثالقسم

-:هىف!طاولقصسهمةءاىوتحثو!

أم!الزوخ!عاىوي!بزوجهـايرتوفأا)ىا،رأةىأ

برالأرملة4ا!لىإصىاخ!والزمسائلفىير"!ثو،،!:اخ!وازا

لمهـرواالزواجفتوويصثواجازاءقودكتاوإتأىn1?inل!ترو!و2-

جهما.تتعاة!أ"ثاأواجباتوا

ازو-*از"ذرهاإىااكذورراويخت!ألىورالْنجأئإ؟؟56زداريم3-

.لأباأووخ!إزاادةبرإريرطالهاواوح!!!البنتأو

لم!دافيدمةنرقيوميكلنأ-كامثوير"-ثإإساكاأى916"أإوتيرفىْ-4

برءطير!ت5

6-سو.ط"

ينلضولىة-7

أبأ،أ

الأ56

تبثثروماالطلإقلأ-كامذحر4وفهالطلم!قآئ

.تاصباومنءلمه"

ز!الزفولي"صث.ا،خحرفةأةا،رمعناهـ!أصهودىو

.زو-4ءلىو!الزةءيرثواصثرإفىواار-كابو

ر"إزاًولي"!ءقالزواتءقدت!ىوير!نؤدوكلمة726ا+أنجلأ

.الزوت4ويرفي4اشل!بىبراءم

-:يرلىماتباموتمثناثجاءومما

+*فلأ+3!فى

6؟؟أ؟3!لأ

"56ولالاث!6

1!يم+ول!.نجلأ؟*ك!ب!56لأ!7"لأث!36+6*+،1

.*3663؟فأ5يا66"لم5*بف6د:أ*63.

15ن!!م6لم،6ببما!أء7ألأبر7666*نبه!91؟ث!كا!؟

يباموتامشنا)1(

56ولك!63

6أرفا*66

(1)6؟ب!لإ
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لهماوولدأصلىهي.!توفأخان.فىالمتوزوصهاأخىمنامرأةزواجكي!فه"

.إثالثاالأخوجىتؤقئ.وماتا،توفأخب"أرملةمنأثإ!إاتزوج.أخ

ل!إثوالثانيةتوةثالأخلأد!تمتالأوكالزوجوفاةبر*لىالأولمطازب"ا

.ا)ثاتزوجهـاوؤاةبرمسإبضىيقهـا

الرابعالقسم

.لاتمقاءشرإلىليفمو،5لمإبرا:تليابناا

-صيمتإخ!االأضرارئمتوير"!ثالأولالباب7اءك!أى؟3*ؤإمارا01ا-

.يروخانيجبإذىاالجزاءوز!الأؤراد

أص4الوقاطصضرذحروسطالأوبالبماأى؟؟1؟*لإ"3صيعاكللىارا2-

.والشراءالبعمأص13و،لمستأصرواءلىالمسض!جمر

3سامرالأصلىويختصالأ%جمىإ:اباليهنى؟؟؟*؟؟*بركرة!بالي3-

.والمواريرثوالشفعةرالعةارات4الخاصى

.أوالأحكاالحكامز!و!ب!ثالعلياارر-4أىإ؟؟56،1ينلىخهد!4-

البدنيةرالعقووإتويختصضمرباتا)كا!ة,.sأ!ء3كلمموت5--

ئم.ابرابر!ضلط4الخاصوالأحيكام

جمسء4ؤبليتروكلابرا)فموفيتص؟ينأوة"مأئالذأول3يلأعولتيفبو6-

.واجباتكلن

3سدوالثإ"-لماداتاأحكامويرتضهـن.إث!هاداتاببما؟،أ+ءدليوت7-

اتباعها.الواجبانظموا

الأصنامعهافىةءنوتتصدثالوثنيةأىإ؟636؟6بذزارهعابودة8-

ذلاثموأحكار
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أ"!ىإئ!وا7الحكمكلنح"يرعلىو"شش!لى.اءالآلي5أ؟3أبوت9-

الدين.رؤلىاءأوالاَبرإءعن4ا،مروة

أديئارجالءنمباحثوءنهاالة*الهمأىأ+69أ6هوراروت-01

.صغخماءدأ41حافءخهاالعدولو!فية

-:قاكلابرإر!م!!فتجاءومما

+؟*!م؟7"أ؟611لإا6بت.أ،6!بم1لإ،اإأفأ26بت.70أ؟لا6ألاولث!56

(1.)ن!أ؟هإبراإ.ول!؟!6لإ؟+!ث!ي!أ"؟6أ+؟6يأ،1

63011ير؟بلأ!6؟77اإ؟إ؟6**ل!566؟6؟51فأ؟ل!636ول؟؟إ،؟!بم

(2).أآإ!؟3ث!،+بر؟؟7يأل!6؟7اإأ83ث!!

ا3).710لإ6+73!ا؟لافىإ؟+أ،5+*!بم6إلا61نهـأ"!يم!67!!6آ"

ءينأءقظ"اأوأ؟ومارجنة!ىدءنأوة!هدبررزيرراح!رصللأصىابإذا

."كرماءهـاأجزأصىابوصهلىيرقه

ر*فهاسوحولكل،1وصلىأصحر!وةدم،ابءخضدمةفىةجرير!حالذى

صاصبها.يركرم-رحاًأحدئتإذا

ل3الأمىالحضسيرالحيوانكانو.كىماقرشاوىاًثورزطحمهلمغا!ساوىثور

!فى.م!اً%ى

افامسىا!سم

عل:ويشتمل7أ؟نبهأ،5المقديىات.

أواءباإ"قىلىماتواابر!نأقراو""زردث.ءنإذبائ!اأ!إ؟؟*هزيرإ-يما-

لاكهنة.يمهـاؤقد

قاما2بامشنا(1)

قاما3بابامشنا؟()

قاما3بابامشنا3(لم
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أولول!3بتمناحو2-
أىاوالذبائ!إ"قيلىكلإتاء/نيرشصدثو،"ت!ا.مم!ى

ا،مهدفىتةدم

يرقةإطراوحولاتا،أكلنباصل!ل!ؤ"ء!واررلأى+أ؟16ينحاس--

أكله.!وزوكل!للذرخأ"لمه!ةا

منإ"ممرليا"الخاصم13الأحيءلىويشضهـلإ"كراأفى613لإترممورو4--

.ذلاث-لمةوأؤ!أبهاثما

الأشبء3.قيقييرت!رءلىوريثهةءلتقريرأوق!مةبمعنى3؟أييماإ5-

ء!ا.التعويرضفيةوككل

إى.االأشلياءذكرعكيحتوىدرعوضأوليدل!أى؟ولأ؟7تموره6--

.01الذليائ!فئر!آخرىإ.لىالهايور؟ن

ءلىمرتكب!ثايحكماَ:ثاائجالجرورجضاءنإقطعابمعنى66"أوللإيتوتكر7-

ءخها.التك!ير4رورطرورا)طرد

ت!،-ي!،!الوا!باربنأقرا7!نوليتضالض!إءد!أى6؟7؟لبمامبلمة8--

I-يدكلتا

توكلد-01

"يم11-قه

*ء،6

معص!4ارتكتين

تْإ"قيدماايمتقدكهفو""كرويئوامدوأواراستمرأئ

وأس!ممامهـادائمهبر!ءضة

17l+إيكلا.ممقايريىرقيصوحرمأوي!هلىمقاليول*كأ

بنائهوكيفيةوهيئته

ا)كاهنرآبعهـاأىايرقةالطروير:ين.الطيوركارأويرا!70

اءللك!نمهّالفقريرقيدمهوما،4ا،ذبوصالطيورةرزفى

،اطيوراكلنما
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براحيم.زمثنافىجاء2!و

نجيما67لدة،بما!3؟اي3ل!؟بإفىأ؟؟"5،"؟برا؟لأ؟برا.365إبر:،"أأ!م7ا!م261ث!ضّ

إ؟!بمأأألإ؟3نبما؟+؟،ثتبب6!بمأ7إإ؟ابراأ3لإلإيبهأ؟+بأب!ا.أ؟،35لإ917--

ول!لم؟.؟أ؟3يبمإبر+إلإلألإ+لأ6!إلإلأ7ير؟86أ6فىلا؟؟إة116بألأ

2؟؟!بم7نجلإ،؟بأ؟؟7ببما"6631بز؟7!ئر+نيما.ير+؟يأ!ب؟؟أ؟؟3

.)1(3لإلإب*لأي!أثأ"إ"ه11لمحا6؟6

جهةتذبرحكانتبدصاقداسةالأقدلهلى..الذبائحفيهتقداكانتالذىالمحكيئأ

دمهطويست!بل،الشمالجهةفىريئبحانكانا.الغفرانليوموالتيساصوراالشمالى

وعلىين)2(العصور؟تدمهمارش!ويرفيكى.الشمالجهـةفىالمقدس4اظدمةأوعيةف

.الغفرانلىوقفالأركانهذهمنأىامييال.الذ!يالمذتوعلىالحجاب

ليفعللموإنالخار-فالمذبرحمنالغربيةالقاعدةعلىيسكبالدمكلنوما:رتبقى

ماح!.فلاهذا

السادسالتسم

-:قألآءلىو،ثتملأ+؟66رةالط،1

تطهـ"صكهمهقيويرتضم،نالأواقاأوالأدواتأىير؟+هءإج!اا-

بما.4انلطصوالأحكامالأواضأ

النجايى4أولمجضىررأ"مماا،ساكنأىالخىيم3!بمر"؟؟أث!هـلموتأو2-

!براورؤيما4خاصالم!اكنأواصريمنمتوالطهارةص

المتوث-ثة

والنبإلى"وا؟ذامحىرا)برض/!مر!نويرتضلوثىىإلإ؟8إبحاء"تمص!-ْ

ءخ!!ا.4الناقي

زباحيمهمشنا)أ!

.التابوتلحملالعصوان2()
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أيف؟هـإىااءاالحمرإ"قرةإعنليتردث-ةالهقارة3؟6إرةلي-4-

أول67ياطهـروت5-

بهتطهـرورمادهالىؤضذإىهـااةإتورافئإج!!إ

لمتنهرث!ونا

إبسيطةاليا)نباساتوير"!لى4نظاؤأوط!إرةبم!ى

ا"ط،يرمتياا4وطريرقهوا-ديررمءنتزيرلىلااىا

لا-طهير4الواجهقالأصوويتضءنلىاضأحوأوكبر؟7إأ*51وتاؤمقو6-

.رالماءالتطهيردثالمت!*4وال!"ة

الحائةل!.أةا،رنجالى"ءنوير"!دتالحه!لأ+76-ز-صلىة

ءلى4افطارر3-فيء4برر!انوفيهىير!ش*صَلآى66،1!بميرنالأينسسث!ر8-

إ:!اسة.اكلناع"والةوالحهوب

ا!التىواللأكلراضالنريرفعنوير"!لىث،سالأى6!إبرزا.يم9-

نجالىتها.أحكامويذكروالسيلانبر"علاقة

أحكامولىيئحر.اخهاراتعميدأو"كطي!لىأئ،71310ييرومط:ول01-

ضى"ينالمتو

ين.الهلىطهارةأحكاموؤ"4الأليدى،؟،5ايميرلى-'ا

ينقمىعو-21
رونإرال!بمفىولي:ررثاثمارا"طفأى71ا؟،5لد

.ل!ثمارالةجاسةوصىولناحية

:ه.شناكا"مفى.جصاءومطا

؟،*6ول01أش6؟736ءبر؟7%؟"+،لنأ،*؟؟؟آ.6!أ+7إ؟نلأببما"6

+أ!؟6ول.ه؟؟5،6أ"16،5فى6163ءأؤ6+فىييمء!+،ث!فىلانجبما.6ن!!77ا

:6+لمحا6!6المبر7لإأا؟؟،*6
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ش*3أ؟7،1ب!ءل!.6ول؟إأشنلأ61ء7ا6أيم3أ!63ء7اأش96لأ*

،3166!!بم1،ب!ك!لمح!.أ*؟لمحانلألألأ؟!مي!،31بر؟؟501،أ؟ل!لمح!؟!م

iniK.

77ا؟"،1؟3أ!ث!.؟؟6ن!6براول6أول63ءبم56!لألإ-فى ه،لأ10Wا

in57of1160إلنأ

+أ؟7أإ،أ+لأ؟6+إ3إ0إ1639فا؟أ!م؟لأنلأ76اء13"666-لا

.هل!؟5،إ؟!3م

"؟فيأه،5!3!ه!؟،5أ؟!يمك!أ+هأأفافي.!بم!يم!؟7"ءلإا؟ب!6-97

أ"ّأ؟يلأه3!8إ13،،أ!بأنأ"،أأ.?إء7ا؟ليماش56إنجلألأأ؟ش-6

.؟؟ث!5لإ؟36بص3

؟فيهإلإإه613،0برلأ35ولنلأث!16.أ!ءولء7ا؟في"؟ك!6لنأ39إ؟لا-أ

.؟؟ث!765؟لاr+2أ؟

.ه؟ب!17إلإ؟ه6*؟95بيهأ6نبإ*،1.ول!7ول6"+7اول؟630ز6ش61لأ

.7163؟إأ39"6يخهـأ7+63؟؟3.هئر؟؟يرفألا+:3ث!؟"

أببما*91316ء6ول9لأيأ؟16"ث!.!6!بمول"6براء3أبفول71871"6*أ3-3

.هلا؟5؟9!ل!!6"لا

ه!6+6731:*:؟؟5لا؟:5!برلم16نجيماث!.7!!م؟لا؟7اول؟فى9؟6كاى

716190.

617لاأل!ز؟*؟؟"؟!إه!17؟لا؟!!"؟7!ول8؟لإ،6برا"77أ-6

ايأ).7؟أ73بأفىلاببما903إ+6جل!؟3160

،؟امشناكليم)1(
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المشناوثرأبع*باءفصول

بهذاعرفوقدالآباءفمىولكتابالمعروفةالأدبيةالدينيةالمؤلفاتمن

قسمكلنالآباء.وفصولإجنالأووالآباءللأئمةأقوالعنعبارةفيهجاءألامملأنما

مستقلببابنفردهأننافىآوقد56!إ7إةيمنزباسمالمعروفالمشنافىانمالرا؟زء

الأدبية.الدراسةفئلأ!،يته

وكان،الناسىيهوذاباقالرإلىالاَباءفصولمؤلثتوضحفىالفضليرجيحو

ويي؟ت،العسل!سفإِلىالخلفكلنالمتناقلةالاْدبيةالح!4يروىأنذلكمن4ءر!ه

الواجبالأصىولالناسيعرف-ىالتوراةمنالمأخوذةالص-"حةالأحكام

.والأدبالفضيلةنحويمالقوليقالطروالا،4عنوالمأزورةاتباعها

واعتادالالهيةبالآدابالآباءفصولزاقيبعلايهوداالشراحأبمعوقد

(1).الدير"يةأع!يادهمبعضفىفيماوردع!أجزاءتلاوةئيلهيىنالإسراا

فحى"!3القفىاهقتوفرهاببا)ىالمناقببذكرالآباءأقوالافتتصتوقد

:جاءفقدالأحكامالتأفئفأءلى

إيرا!6!أإ+ه؟إيراأفألأ1،6لأأنج!،6؟665أ!م.؟0،7لأ،66أ73برأيرغغ-6

73n*ر"+0616ول+؟56؟الأ!؟لألإ*؟، nonثالا166ولث!7065+أ7إ"
::7،:-:..:3:-:+..،:.

*لا؟أالألأ.6؟بر؟56*؟؟+؟6177ببما؟إ.3؟16إ*!أ؟615لإ.6!؟3؟

+7661:

والشيوخالشيوخإلىويشوعيشوعإلىولقهاسيناءجبلفئا)توراهتلقنمرءى

.ميمونبنموسىالربانىحفيدهانجهيدداودالىمنسسوبكتابمصرفى)1(

طبعهوقدعبرلةبحروفالعربيةباللغةوكتب،يمباءفصولشرحعلىويحتوى

.كثزةأماكنفىفيهماعلىاعتمدناوقد،حناقباروخألفاظهوضبط
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وس!بالأراضىأقديهلىهىإسراؤ!إ!رىأرضلىثم!دسةأم!سنةعثمرةْ

تؤ!ذلاأ-ل!أغه"إنوالرةإ:اكوروا()1العومركل:سايرأضذونكانواأخ!م"لىال!ضكا

.ىأضرضلىأركلن

ويرطوةونا-برصاءا-ءخلىكلنه!صايخر"ونملأضًمقدسةبسورا!إمحا"اإلىنا-

ة-صا.إ"دؤنيردفلاا،ديرنةءناليتخرتوإذادفنهيرتم-ختلياليت

ر%!الم-نءمد!ْا(ساليتثةكلنأؤدءلىأورلضإيمسورداضلىالواقعةالأرض!!2-

.الثارقوالعشرا،قدسةأكأرابريناكلنو*ضؤ؟!!

توا،صا،1المصابونردخا"لا4لأزالسابرتحةكلققدسالمقدلرلىبر؟تجى.ل3-

.اتإلىاأوواؤفيإتالحاولانبرصبلمم

لمنرسونالاوزبلأصاايرلىخليالاأالأ:لىقةإسااكلنسأؤدشلمارصء4اارألىا-4

لوثبر!

وإذااليوم+ثغط!هإ!كلنليدخلي!لاألأضم4إ*ارقيا"نأقدل!لىساءا)8دار5-

.نلىط-"ا.ذبرير"ميرلمزلادضل

وإذاكفارتهلم*تمنممنلىيىضلهـ!لالأ:إ!السارتمةكلنأتدسازرلإلدسدار6-

ء.ا!لط""4برذلي"!4إزمأآَلصحمهود-ل

موعندالزإلازيليوناالإلصمرريىخل!الالأن!!قةالساليكلنأؤلىسالكهـكةدار7-

.والترديردللذ.خالةر"انر%سءلىاليدإوضع

ريىيهغسلكلتإلايدخا،!لالأنههاأقدسلمذبرحواأرواؤابر!نإكع!اإدارا8-

."ررجله

إِيروأفالأعظمالكاهنلىوىليدخلهلالآنهأقدل!حمهمالاَقدال!ردوررةا-.

.ناال!ر

منالأحكاه!كهيهرعلىيحتوىتفم!نرىدريئكتابالمشناأنلنالىيهبنل!:قمما

رجالىاأئمةءنالمأثورةأم!كناإ)يمَامفإفأأق!ديماالع!دمن1،ستمدة4إشرعها

.التلهودأساسوهىالأولالحفاظر،ضاقلهـ!كانمتونعنبىرةوهـىأدينا

سنابل.زمةح!أول;)(
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كونوا!مور.ثلاثة!ؤلاءقالوقد.()1ابءحلرجىاللقنوهاوالأناياءالأنبياءإلى

.للتوراهلىياجأاوضىموةكثيرتلاميذاو%رجىوإءالقضئزكنمتأ

منخليرالأدبيةالحكماناسا،جلمأنيهوذاأربافاءرةلىكانوقد

"لمة.الفضوعلىالحمهيىةالخصهالعلىوص!تهمالأخلاقىمستواهم

منالفصول-تاهـه)2(الآثابرالحكمهذهمنمقتطفاتبعضهناونذكر

1-!

إ6؟1..36+6؟7!يراأ763؟6يلأبأ.6ولأث!6؟6ج-أ؟لأأنلأ66-ا

:إدإ+؟63-6*56دلأبم!+-أ6

:لقا(3)حيابرءبئيضم-و-ا

حسناً.أنالسافىوللمثوليكن

رفيقآلنفسلثواكتسبأستاذاًاشرذناث

نهـألأ.67أث!7-!+633لدة6ولن!6613+7ا0*أول+6*3،736+ث!،-2
7.+:.....-:...7..+:-.:-..777

:أ+لألأ؟ج6-أ!بم"+؟؟؟-7!*

:(t)الأربرل!نتاى!ظل

الجزاءمنزرأس

ولايرالشر-!ا-بولاا-وءا-ارءنارزود

وكانبابلسبىمنالرجوعبعدالكبرىالكنيسةأوالمجمعهذاتألسس)1(

الشعب.شؤونفىينظركانالذىوهوالشعبشيوخمنعخسوا.؟امنمؤلفا

خر2بذكرواكتفيت،الحكمهذهروواالذينا،ولالآباءألسماءأذكرلم)2!

.الاختصاربغيةفرد

.م.قالأولالقرن!عاش)3(

..مقالأولالقرنمنتصففىعاش)؟(
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+لألأ-*؟ك!أ؟36"6؟أ-لأإثلا3-966

3!6الاأءبم،5لأ1667لبما؟*3أبر"*؟16

31؟56بر9!6؟يأ6؟،371!،6ول36"!3"؟56

يحولل!لأ

أ+66

66+!،ه36*لأأ3

+8ل!؟ن!بر6،بيما336

نيما؟ا؟7!بأ؟؟؟5؟3-7؟*أ.3

وعندماكالمحارويننفسكتجعللا:طهاى)1(بنيهوذاقال3-

منينصرفونوعندماكذنهيننظركفئفليكونواأمامكالمتقاضون

الحكم.علي!مقبلواقدلأنهمنظركْكأبريراءفىفبيكونوا

6،5ببما6+-ب!6أ7اب!77؟ل!ول،؟!.أ؟6*3ن!لأ-أدأألأ!بمنبما-4

ي!ف

مكأما

6161

6برا؟نلأ7؟؟3016أ؟!ث!نجبهأ!بم66؟د؟ثتأ؟9+

فىسلىواصلحر.اكح!ودمهاحثهمنأءكر:()2شاطاحبنيف!عونلقا4-

خلاله.الكذبرتعلموالةلم!معهـمكلامك

أ+لمثت؟7-*؟أبأ!ث!6د"،ول6-؟+63ك!:6؟أث!+6ل!ولفأ-5

:31نلأ6ثالدأث!7-+613

.الحكامتعماشرولاادةالسبواكرهالصناعةأحبب:شم!أ)3(قال5-

أ++3؟1313فإ!يم*يره؟أ؟316؟.لإ؟566ث!لإول:6*أ!بم6-*لإ"؟116

لإه؟+؟366؟*!6!؟!م،15660نجلأ6:إبأ؟ه66ول،7105ا؟!م17إ؟إ71ذ!ا

:7ثأول+7"ء،5ن!هالأءلمحا*61ءأ+أ

كانتلمدينةنسبةوالاربياك!.مقالأولالقرنمنالأنجبرالنصففى)1(

قدلما.للكهنة

الملك.صهريناىكان)2(

الثانى.انوسقاهيرعه!دئداش)3(
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اط؟ما"ممشحقولئلااعمأقوافئسوااصقىالأساتذةأكا:()1أبطاليونتال6-

وءوزونليلمبعونكمالذينا)عللابف!شربالمياهفاسدمكانإكوتنفوابالنفى

.الرباورمفيبىنس

ث!!اأ+6+؟+6،؟أول*ثا6.17+!منبها+فى:ك!*!منجلأ!إ+:6أول*7؟؟-7

؟7لا:لإ؟أ"نلألملإنجألاول71.فى6؟7إ"66767.،

رزدلمومن.ل!حهرتهضاعأفقدةؤلىاالزالعثهرةوراءيس!ىمن:)12هلإلملؤال7-

يستعصلوكلنرهيشلىلاأنفالأؤورلالتعايمفىيرغبلاورونلي!ص!امعرفتهءلا

يهلث.المادلىإتعلىفى!عولالتوراةتاج

إ؟إ؟7بر؟7أثأ!أ؟"لأ!م6أث!!ملد3برا66؟أ3أبثذللأ:6أييم*؟؟ن!!م-8

:أ+36!6د!6؟؟بر5*76-37-فى؟7ير؟7ا

انسان

لحرلوراواًكةيرفعلاوةلمصل!قل.ةراللتوقتاًوحيدد:)3(:حما!لتا8-

بشول!لى.بوجه

"أول؟؟+؟ثا!!م9-136

أ+:1ث!ول6ب!؟؟6؟لأفأ

)4(جم!يلربانقال9-

أموالكتوزح!ؤ

-أ؟7برا703؟أ*؟؟3؟7ا36؟6؟"6:

ولاتفرط،كاشكلمنوتخلصأستاذاًلثاتخذ:

.م.قا،ولالقرنفىعاش)1(

كانكما،المسيحلميلافىمعاصراوكالتام.الى07منالمفسرينكبارمن)2(

ربى.لقبعليهأطلقمنول

لهليل.معاصراوكان.هيرودسالملكأيامالمفسرينأشهرمن)3(

.حاخامبمعنىربانوكلمةهليلبنشمعونربانبنجمليئيلربانهو)4(
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لإ+،لمحاولث!71!،8!ملإ؟أ؟،6؟؟إ6ول6-7في:6*أ!بملإ!أاألا!م"-01

6؟؟!م6-37!7بأبا6!م*؟ك!6برال!"6؟6!بم7.*أ:6ب!76افأ؟66Diuلا؟

:KUM*36ولد6366

أكئرأرلث؟؟اًولمالعاممااءينليص!رزرىمنذن!أتإغد:11)ابنهشمعونقالا-.

3*ىليكلنوكل،إ*ولبرابلبالدرسةالعبرألجم!تو،إسكوتامنللازسانفاؤدة

.ايلآثامرونليسلملااكلاما

لذلإ!م6ثتأ!لم3؟-إ*6613.3لمجاأ-!مأنلأ!63-*6:7*أول7؟ث!-11

ن*ء6-أ*7.أي!أ7ا7!م-لأي!3نج!لم6لأ+؟6!+-بم،أ6فى7-إلما.63أول،أ!6ثأ

إ6؟؟فلأ؟63لأ"نإ*،.لذ؟لم؟؟نلأأأفىنبهأهألأءفلأ7+نهـأ؟3،"*6فى6

.63ج73ك!*!مفلأ6لأ*في

ء636!306!ج+.7ل!6ء62636فى6ول:*أء6666+أ*
7،-:.:.7-:::7.7،..-:بز

636ءأ+33نهـأ36'-.360فلأد637ء8،لأنلأ367ء.6أ*3667ء
-:::،7-::7.-::.:+.-:::+-::

tلأ6فى7ول.6!مأ 6 rm67فى6ول n.3بر6ول m63ل!؟ول67أo,,.

:.-7؟:-.+..::َ.7:-::-،.

6177لمحا636ول631فى+6بر6ول7ظلأ366ول.6!مد+7بر6ول36+"،37+ول
-::.7-::-:،-::..+-:::،--:::T+

67برء6 . Oft[)؟أ76727ولأ1637،أ7217".لألأ*ءأ37317ألأفيه
-::373..+7 T .. : . TT : - : TT

ك!:3كالا7أ6بأ663

الثانى.الهيكلخرابأيامفىالرومانىتيتوسقتله)1(
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وفاتكليومإلىبنفسكتثقولا.الجماعةعن:نفصللا:هليلقالل!ى

لأنهليمرفأنتخافكلاماتقلولامركزهإلىز!لحىىصاحبكعلىولاتحكم

لذلك.فراغةقيدلافقدالعملكلنالفراغعندسأتعلمتقلولا،يشاعأنلارد

منركصشومن،الديدانمنيكلثروالسمنةادمءنيركثرمن:أيضاًوقال

اجوارىوبكثرة،السحرر3!رالنساءوبكثرة.الهـواجسركثرالأموالمن

امحياةتطولالتوراهدراسةوبكثرة،ا)نهبليممثرالخدموبكثرة،الفسقيكثر

الاحسانةوبكثر،الفهمليزدادالاست!مارةوبكثرالح!لمةتزدادالسةابةوبكثر

اكتمسبومن"لنفسه4اكلّسهؤقدالطيبالعملاك!مسبمن.السلامرزداد

.الآ%رالعالمحياةاكتسبفقد(التوراةوصارا)لىالنامو!

!؟؟117ل!نيما؟6ل!؟+6؟بر،3؟ث!؟6أءأ!يم6؟،:*أ؟6أ؟+6-+بر،12

.6!؟"!؟نهـأ16؟،66ي!ألأول-لأ3إ6676؟فأ6إلأ*ن!76أ!6أء؟؟ولأثأل!

لك.*!عديدعزءزاصاحبكمالليكن:)1(ريىسىربئقالاع

إوجهأعالاثطحررخولتكن.4والورازلا،%فتعا"!الأنإتوراةاإلىرسواستعد

الله.

ألا؟؟هولأ+؟6لإ6الأ؟*+؟؟لأ6لإ؟؟؟لأ91يأ:*أء6أنلألا،31-6

:70أ؟بأ-أ!م؟!؟؟-؟فى

منالا؟سانتخرجالناسومعاداةالشرإلىوالميلالحسد:يرويضحقاك!

العائم.

ىأرب36العبريةالكلمةمنأشتقلقبربىوكلمة.الكاهنيوسى)1(

معلم.بمعنىالمشنافىجاءتوقدعظيم
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95؟أجمافى6!6؟3د؟ث!763أ؟!بم+؟7ا6*أ!:6أ؟ك!2أ3؟"؟41-36

:+أ؟7ا6+بر76ببما66631؟بربا!؟+5!69نبر

يمعظوالأ-ركسالىإف!إ"واح"يروالروليرقصالخهار:()2فونطرقال-41

ملح.البيتورب

rare;inn,3633!87ن!!3633inn*63:"أء76366الأ-51
:-.-..+.-7:":7:؟:.،:..،--

*'3t3l!87،فى:فلألأ*ء6.ث!8767،60لأ3"!63*أ7 Xفبم!!

:":،:بز":!:"::-.:":::.7،

لأ+أ6لأ69636فى+5أ7اج687لم613*7اإئ!أ7"6+للأ!+70.3363*6-+*
+3،-:...:،..":::7.-3.+:..،--

.ث!؟؟،لإ!،67+*ن!هو؟ه3:فأ؟ك!ء6.أه7اثا!م95إ3إبرا؟ث!6فبهإثا؟ه

3633،0,at? mnty36؟،670+أ g nint ،+66 637 -nmrn!
-:...:+..-"::7.:::7.77..:--7:

3لأأ3؟7ا7بر.بخلإ!ث!ء6.أ؟8؟بأإ؟؟*نجلإفىأ؟؟؟66ببر؟؟هنجبما!ن!أ

17t=لأ+!+ mm- ? x , nnin:

اكلتازوؤدإلىؤ*اللّهةر!ورض!إق"لأْالازسىان!ليزء:(ءا)1ءكأةالا-5

"الازسانصلبىتهيورتهاللّهلأن"قيهلع!اللّهليصورة-إقإذ.فائقةبمعزة

خ!مأإذ.فائقةةبمعزوااكلشازوقدفىالقأولاداادءشلأخ!مثصلإيههـارىأءكأروا"

عطوادْأإزرلاإيهس.ىءزأكلا"ا!3مبلاربرخماءأرما"ؤ"لصا.)قأكأولاداادءو

اعإ*الماضلقلأصلهـا4نف!حمه4كأكلبمهحى،م.4فاثةة.مم!زوااكلْءإزوقدم!سةتحة"ْ

."يعتى:سازكركوفلا8-اًزفيدر!صاًأءطءت!مدقي"د-ل

.الميلادىالثانىألقرنفىعاش)1(

الدينيه،بالأحكاممهتماكان135-53منالمشهورينالعلماءمنعقيبا21(

الرومانيين.أدالقوأحدبأرملةوتزوج
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+6أ6731أول+3بر777ا7ألمحاول1Y`77أ6:6أ!مث!،أ*لر-أ؟-61

..!:..7:.:7-7:--:+..-

وللاأ+6""د763لاش66لاأ763الأ7وللاأ!7"ءلاأ763لرولأ-7
:7..7"::7:".:،..-:-:::..-:7::-.:*

:763لأ763لأ63ال!أ؟712
لأ7:-..:-..+-:7:

لوكازتكاالخفيفة4رضوالفرالقهاموراءاسهح:)1(عزاىابنقالا-6

رتكاباأخرلىو4رففرإ/!دقوديضةبفرالقيامفإن.الخطيئةمنواهرب.،!ة

الخمايض*وقصاءلىاحسانالاحسان-زاءلأنأخرىخىطهئةإلىيةودخطيئة

.الخط!:4

أيإ؟إ؟7اأفىأ+76؟أ-ألالمحإول6++ألبهأ6:*!!م،أ؟6أفى؟يأ*7نج!366،-71

:أ+6!6!نهـألأ66ألأفلا6*6أ6فىأ37إه61:أث!ن!5لأ63أن!أ73،7211؟

-:7،ج7+-.--::7-:+..:

ءكهلى"مدا،قيإضاةءنز:لمسمهيمهخمن:)13ليولهىبنإس!عيلا!قا--17

أ!تئؤهوزأترغهـنبر*!ربممموليشجال!سومن.الباطل3تواليصوالسلبالعداوة

متشدامخويرءثرو

فى66337+ول7+ب!6:6763ولأ*للأافأج-31+2لأ7ث!*81-63

::،7"--..:.:-:.3 .T

:56نلأول66"ول1363ث!6أأول6فى6أ+*ولبرأ6763أ67313نهـأفى؟66بأ
:"+:-:003:َ،3+-،:+7-.

يكالىهليزعزتلميذككرامةاضكن:)3(شهوع3ترالعارربئةالا-8

الصحماءربكخافةأستاذكوهـيبةلاثأسئاذكهيبةرؤ"قكوإكرامامتكمحر

.الميلادىالثانىالقرنفىعاش)1(

.الميلادىالثانىالقرنئعاش)2(

.الميلادىالثانىالقرنفىعاش)3(
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7i"6؟+-91 nَ؟يخلألأ+163-؟؟+*7-!6؟7:*أ؟626لأ؟7؟أ

ن!ألذش3أ7+نلأ*7-؟أ"1613لألألأولأشنهـأول7دنألأأ+؟إلأ3-أ*7.أهدؤ
.-:--::،،:...:،:7،:-.:-.:-

ك!أ+أ؟نجلألأ+7ا؟7الأ+أ:إث!7-!فأ+؟7؟6أإ؟6إنج

إ

؟-

ولاغضبهساعةرفيقاثضرؤيصشرلا:(أرأا)*از3نشهء*ونثبرؤال9-9؟؟
ط!

تةارلمهأنتجىكألىولا4ؤاؤروهزذرسماءذإ"4طا;لاوأماكل"مافي!"ون,<عندماهتعزيؤفي

.له.رخساتةولم!!

أ77+.7أول7أ*67ول7+77+أول7!:6أولك!++31*-31فلأللأ6ث!02-7
:.:3::بز..-..،-::،.:؟!ث!

يم!

731"3أ76+.6ولأ+أ*67ول7117اأ+بملأ7أ.نلأ7+!67-7ثأ33316ص7لأ7
::....+:..003-.7-7:-+:!ليم

:76ا3ول+6!-7لأ!

7:غ؟

وكلنلىجدليورقعلى4ليكتب!برألى"4اصرزكريرتعلممن:يراأبرو..نإ؟-خ!اأ!قا!؟

قديم.ورتءلىبهكتبب!رأش""شيض!رشعامكل

لأدلم+6فى+ول،لمأ*!د303!+3لالأ3فلأ706لا3+ه63++لأ3فلأ-12

أ+3إي!.أ6يرب!6+؟لإ6أ+كام3بر!ألأ6:أ؟1؟إ،أ7جمبر؟3!أ!م!م7أ61نجبهأ؟،

3ن!1،17لد!برلأأ؟ن!.36فأ؟776!ل! Iأألإف!أ6-7لأ6؟أ:أ*.7737بر

.6لإ+ولنأغ*-mixلر3لمفهـا*7نلأ6ول7إفى.116؟*11!؟*ؤ؟!ا؟*"أبر

:87أ3!317317،!إ+7*-7لأ7أ+أء

1()

)2(

.الميلادىالئانىالقرنفىعاش

.الميلادىالثانىالقرنبدايةفى



منهعله-أكثركانمنأماملارتكلميمفالح!يمالح!فىوسهخالسماذجفىحْطلس!خ

إ.يسأ:الاجابةفىَرلمسرعولا.رفيقهحدلىثفىَيتدخلولا.لمهْاًمنهوأكبر

الآخموعنالأولالأولعنليقولو.الأصولحىمسبوءيبالموضوعحمشا

.الساذجأطذلكو?س.برالحقفوو*بزأبحلميرقوليس!حلموتها.الاَخر

ةأ،؟؟؟رأ؟76.*!أ+6ن!6؟6:661برا؟؟إ+؟ألأبر+أ6!ملأ3؟*-22

117"+،لألأأ+!ث!7*66517+*6لم++.!+36ث!-7نا63لأ16+لأيأ 3 risen

7*،":-...::-...:....7،:"

6،!الأث!،!أ7*.96+ه*؟؟56إ،!!6+يب!أ *67،0 Ia:فألا
.:.+....:.:..-:.77

ماللغير.فى8ء4لىفعينه،غ!مرهدونرتصدقأنويىيرمن:ا-سض؟تفىمزالياأرخ

نأيريدومن.4إمافىسيئةفعينه،يرتصدقلاوهوليتصدقونالغيرأنيديرومن

يركصدقأنردكرولافلىقلاوكلن.تفىفهوالآضرونرشصدقوأنرتصىدق

ير.ل!مرفهـوالآخرلرن

ثإ+لإ؟756الإأنيماء7؟65؟6بر6؟7الأ77بر:6ث!!!م؟؟7+بر،23-6

؟316؟لأ7ا؟*إ17أ*37؟176ل!7370-لإلأإفأ؟ثا*:أثأث!6؟؟بت

؟!+!مل!أ!م.!أ7ا6!م5*3؟لنأول+،1؟بر6ولث!3أ؟*!71ا6!م+؟ثه3؟أ*

كالا3.7؟،+،7المحا؟؟؟،51"6+أكتول66؟*6إ61لإلألإنلأ+ا7أ!مأ+؟3؟6

ثلإ6؟وللأأالأ؟إ+هفىأش2؟6؟،36+أ7إأول؟أ-؟؟؟*أول+؟براشأ6بلإ؟2

131؟إ؟661برلا؟66لأ؟6:*إ؟6إ+أكا!6لإلمحا6!ا.نجلأبلإ؟6أ+6ألابر7لأ6ل!أ+ا"67

62ل!!مبرللأ؟المييما6؟أفى+إ؟67071!ول!1،؟766ا؟61؟!أولءأ+31؟ول71

أي!،أول316إ؟؟6لمحا!الأإ616:إ7:7117اإهفىلأأ6نلإ؟11'لأ631لاثت5!م6

:6!بميألأ*!-7لإ7لإأ!م!م+ا6إيمأ!مإ+؟+أ13أ737-لإبذ
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فةطهذاوليسأشياءكثيرةلىيخالفي"حبااهبالتوريشتغلمنكل:()1مثيربىرقال

يسرلخلائقومحبةلحنالقمحبأمحبو،أصدرقاًوردعى،بهخليقةبأكلهاالدنياانبل

تقيأ،،درقاtًصيكونلأنوتؤهلهوخشوعاوداعةتكسوه،الخلائقويسرالخالق

وم!رفةمشورةمنهريستفادالبرمنوت!قربهالخطيئةعنوتبعده،أميناًمست!؟

وتمفحهملك!آ"ال!وهلىالفهمأناوالمعر-فةالمشورةلى"كيلكاوجبروتوفطنه

و!نوح!االأناهطورلعطشماصيروالتوراهغوامضلهوتكشفوفحصوسلطة

.الأممالكلعلىمقامهخوشوتعظفأحزانهرغم

:!منهمالمؤلفاترمضوضعتالممشناجانبوإلى

الربافىتلاميذأحدو!و)حياياقاراأوتوسفتاأ؟3؟"56التوسفتاا-

وبهاالإضافةبمعنىالتوسفتاوكلمهْ.فصلاسض!نعلىوتشتمل(هانايهىيهودا

.4التشرءرصوالأحكاموالتفاسيرالإرضاحاتلممض

وأالقاعدةم!عاوالمرادالمقياسأوا،كيالومضاها6!ملإ؟؟*افيلجتاا-

الأولالقرنئقامتالتىومدرستهإسماءيلإلىوتنسبعليهلىليقاسالذىالقانون

.الخروجسفرفصولب!عضمنالمستنبطةال!انونيةالأصولوتتضمن.الميلادى

لسةرت!سكيروهـوالكهـكةتوراهأر!اًويرسمىال!ابأى؟63*سفرا3-

كجيرةقيمةإ"وز""وةانوأخلاقيةكل"ادىءتتضه!نالسفرهذاوزصوءلىيناللاو

.والطيبات،المقدساتثالخاصها،شناةسىعلىالتعليقفئ

الأخلاقيةالفصولمخهتلفمنورشضهصن!وعةالكتبأى؟3؟*سفرى4-

الدءيئ.ثمةأبلىبعضهامنسوبالتثنيةلسفرواخرالعددلسفرمسيرتةوفيهوالقانونية

المذْكورةبعفالشراخوي!تض!نالخارجىالكتابأىت!*663رخاالبر5-

مناةشاخهم.أثناءالمتجادلونبهاويستشهدمستقلكتابفئدونتا،شنافى

.أم!.-06الميلادىأل!انىالقرنفىعقيباتلاميذمن(1)



-29-

التلمود

الشراخكلنبهوعةءنعبارةوهو،الشرحأوإجمالتعامعناهالتلمود

اليهودمشافهة.أحبارنةاهاإِسرائيلبرىودينب!تاريخالمتعلقةوالروارإتوالتفاسير

وعندئأ،عظيمةدرجةإلىالتلمودئوالتعايمالدرسنطاقات!حالزمنوبمرور

الالأؤو"أى4ا-اف!أأبرلوهن.دَهـةإذاافئ4حزغمابم!!اق4إصهوليا،نأحه!ت

يئ.إلدكا!ا،منةالأ!في.ادووؤء("انهالْسباض/1منو!ة:وفاًإ:صوءروا

رة.بمتؤ!!عرأنسبقتإكعا،ثوا.وإ؟!اهـ3لا،ء"ناحابا!ل*!/م"لموإخلهودوا

زتافئوضَوتْومناؤشارتءاىونختو!،انإنتور:+-وكهرمن4ا،ممطتثالأ"-ص*امءلمْ
..ا!ا

مهحشإ"؟ءقي.

ير!هـءقىوثكأ.الأوتضقَأ"ق6أول!انحعل*.نء-تتةراكليةدَإمهرأ؟صارا

مسض"ء؟-ةال!ة-رناإ!ا.!،درء-!الى2الغررْ،كاو.إ:!كالىيراو)يمأتماأو-،!رشإنماا

دراسها!ح!وعقيوءمدما.حديثة!ياء4وصياش!كااذجىهـ،ويىأح!اما!كباإإء،1

واط*!أكوا-رواواو!ساساجمرا(تإريح!يةادلثواروالعلمية!ائقالحىمنذنرإثتاا

ودونتا!-4أبراهذهبممتثمكا"ثصذاالساتعنالخ!فأتذ.والمواء-ظ

بعضفيالط"االآرا.يةاا،ص"مىاا؟ةاراكةو.،راالجيهومممتكألكتابصورةفى

القديمةالعهدمنت!*.4شيةءجرعهارات

،اب!ارازبمونتتجا!"ورا،كلنضهطةء"1المشناأتوجدناورذلاث

ىإالمشنا3-!تتم.ء:مماجديدةأصكاماسخمنباوراوءليهااتعلياتأوخ،المف

.إتموداباسمعرفا،-ماإ:ثاامطبة؟مبوبوا-دكتابكلخهماو-،ل

ا.ءسخ

اربصاإ

بريهف:!ءمحبأورور)يمإفلا،بة1لميمىْالأورصبىا!أ%دكلوْرتمراتْعممودتوهء

علىلميقوالفالشرحأقيامقبلوازصى.ية!ابرلىلأدلصِواصذإممسأ-ثأصااا)تمرن

.لايهو!اقا!ى!!ةاروممااشطهاداتدسببإ-ناأأجزاءحمغعلى
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التلمودمنوأشملأكبروهـوالبابرلىالتلمودباسمفيعرفالثاتالتلمودأما

زإ-وينهمنفرغأنهويقال،-ناأ!له3!إءلإاانن!رءلىخماإ"دايفيمتازو،رشلميىالأو

الآراءمناًكثيركرويذوا)فىبيعةالفلا-.ف3َمتعدداتزخأريا،ئموهوءم؟.عام

والفرءلى.البابايمنمنالأحباراإتإتوىصالتىاتتاوايا-!والروريريةإح!ثصا

ريزالولاكاتإنهبلة*مسبا؟ورلثوليمىمنأضرزمالبابلىاشلسوداول!"ى

إليه.إلاالذهـتينصردتلأالتلهوداممذكروإتاال!إ،اء-انبمن?نايئخىخمو

سهدرباسمورمكلليحرؤ!أقسامستةإلىركةمهمعام"بوجىوألتلمود

-:لىتهريمإسيدارء.أ.د

.والفلاصةإزراعةاقوازينوفيهالبذور9-

المتبعة.أشقالهيىوااسبتاةواؤ؟قوؤ""اسمواإوالأءجماد2-

.وطلاقزواتمنرالةساءرتعلقماوفيهالنساء3-

والنواهى.العقوراتورشملالأضرار4-

.بالتقدماتريعلقوماالذبراثورشض!نالمقدساتهـ-

.أ!-"والنصبالطهارةتتعلقالتىالديطه"!الطقو!وز"4اطهارةا6-

(سورأى)مسيكيتإلىل!مدرءلوي!ة-م

مسي!يت11-الاْولالسيدر

،،21-فأالما،،

،،7-الثلثاا،،

،،01-خُالرا،،

،،11-مست1،،

،،21-سدلساا"،

أعلىمزلةفىاعتبروهأنهم-ىالي!دودنظرئكبيرةقدايى"للتلمودأصبحوقد

.مو!ىىشريعةفىَجاءمماأفضلالتلمودعلماءأقوالأنيرونفهمالتوراهلة؟!زمن

ز!ور.كلتفوقوأ!يةقداسةالإسرائيليةالجماعاتول!لىنةفىكتسبالا)تلمود
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علىمتفوقأعن!مراًوتجراهما)يهودشنمنترخصادئءلي"ضى!نوالتلمود

دونأضعلفاهماللوأنافىتاراللهشعبأخهمإرباعثه،والأمالشعوبواق

بم،لىهر"ذلأنصهودئكلعلىيجبأنهفه"-اءكا.الأرضىشعوبمنسواهم

خونأنليلمزملأنهوحدهمناجهود4إ"اتاثته،"ةثلىضالأرفىالأمابرإقئتمكفىخ

.احىلموأليحماالسلطةلهم

والقولالعة!رلىيئىودعوالسيطرةوحباشعصبامنالترإحمثود!،مارقمدر،

..لاذات!با)"ثا!لىرافات.ن.5"يرءل!وايضخممالهإسسائيلشعبلمية.أؤنحكل

وءلماتااوناركلندةمت!.إاغآنوعكص!-وىوأدل"4ديةيةءوسوء*.*"ؤإنهأبلآ،ير"

الشريليالأدبتعرؤْ!وا)ىالم!زئذاتوالاْسابرإجرأ!بيةاوصم،ا):!كلنكألمير

علاقةعلىا)يهودصَانا).قاترالجة-تأفى،الذىار"يرةاتلاثفئسائداًكانا!ذئا

بهم.

!سلوبذاتالأ-ورإنأغلبضوه!تعددة8موص"وعاتا)شامود"كاوتوؤ،س

كلكا:نذكر4منعوليودلالاتمنمقةوعباراتمتسق

!،ولفلأأ+لالأ

17؟يخ!636لإلم17+6أ6؟أ*7بر1.؟3أبر+وللأفبه!6؟!بم؟أفىالأءل!6لبألا!بم

هأ+فىث!7لإ7لا13+؟أ65116لمح!أ*12أ!66أ؟3؟:أ617!رث!أ3،1؟17

أألاإ،+أ3؟:5؟67ولث!.66أ+3؟7نجبماأ6؟فيه!!أ؟إ؟أ++لأ!م56أ"

أ؟66366إنجبهأ710الإولا2لاإ"!أ3؟67لاول7*6!16++6الأأأ*!6؟6ول7أ"6"الأ

؟ن!17"6أثا،63+6نجبهأ؟16أهبر؟7اأ+6"الأ!!أ+،أ؟إ*63أى؟نج!7

أ+6لا"6الأأ+6أ!ا*603163البهألأن!ث!16"أ!516ألالأأأي!7،:*3"63

*أ!+شإول+66أ؟إأولءأ7نبإأش*أ*626إإأ+؟66.3!كبفألأالأ+ه
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أ+*أ!6!!2+،أ؟لأ،؟أ؟7!أ3بألأأأ؟إبرأ+"ثا33"أرلإ؟لم

.؟3*710ثأ3!كا

لم"لم66"ول333*لم733،أ+ول7+

!

السماءكنوز

فأرسلالف!راءاعلما;*jjj!نوزأجدادهفتحأنهمونبأزالملثيركىعن

أنتأ.اآبرإؤ!م*4ءبإ01ءلى!ا،واوباؤإ%)بهنوزبمح41:اةلىقاؤابنأخوف2"3

الدمحى!متاععلى.ت*واحرآ؟لىالملثأصإب.آباؤتيمتلكهوماتمتل!"مابد-ت،!دلأ

فكنوزىأناأما،بهايئمسيطرفكا:وأ5!زوا-برالى،الآخرةامتاعفلىأناأط

ان!م.الأبداىإلىآثمركنوزىأما،جدبراءآبافىكنوز.أحد:كاا!ريسا!!لا

للدنيا،الأموالاحلتنرواأثآبرإ.رسانالا-ياةعلحافض.ت.ةوأناالمالعلىحافظوا*

.نلآخرةاءكتنرتهافقدءأناأما.

101/1بركربابا.بلباتلهود

؟ك!؟3لاإإ+

3*أأفلالإ،60بخبهأ؟ه7لأ.7المح!،*؟6!بم7؟لإ71116اولأه66هإ؟37؟67

6.67؟!يمإأ:"6ث!67فىلم؟6."ء6إ،6؟3لأ؟*ألأ*؟ه!"؟*3

16؟ء؟+6فى+أبر166؟!م؟*36؟أ6!إ؟6؟7ا؟ب!+!م؟؟5

:6أ؟ول؟+اث!5؟7*أأ؟ولوللم+3+؟7ا6؟16-1نجبهأ؟6أ1؟ولول71لأ:لأأ

أفى536ل!6ول7إد636163ء6د؟3+6*لأ2لاالمفهـألأ!بم66*ول+6"*6!م

كالإد!++*67؟!م6*؟يرا.برا،لد6أ!6+لأح!*1656+!ملم؟636؟6؟

:6617؟ول؟!3،برا؟*.؟أأ67؟ول631إبفأ؟أن!أ617:6أ*ول

11ول؟يم6ك!661؟أ؟إ7أ*؟نلأ*6+؟دأ:7؟ه6؟ول.؟أ617؟ولأير+؟6ئا
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ذه!وم!ظمالىاتلحهيراأساطيركلنب"لهرلي%لالأء!وعةأ"إهـوداوليث!هـن

كلنلي*ءحم!ااؤ"؟"لىعاا!ندكلنكل:الترسء!رأومهاشمرريئرطرتاست!يرالألساطجمر

:(اأكلحهاوزذءرالث!لمبءن،*روفةالأساطجرا4ضاصلىء"ناا)يوالآداب

6!6+إإ7لأانلأ6

"366.3"أ6؟7،بلألإ!6ألأ؟7ا76"يخ!أدأولء7!أ؟6ش"3فىلأه

36،8برأ+برا؟ثا76ءبرا؟666يخبهأ36"يأبرا؟636أءلمحا*أأ+6،6يرأجأه3م

؟أ+د7ول6؟3إ*؟،؟*!بم*+6؟*.36*؟7ا.6*ول.66أفىفىأ؟7اإلا-؟

6؟7؟6+76أبذن!أ:6ء3661؟66ول77يخلأول6؟17نهـأ؟؟:*67؟؟؟

ه؟؟6ءك!.710ا؟!م65لمجال!7اب!ول161نجبهأ98إ؟6"إ؟6؟؟136؟لا؟

أ،3؟لا668*؟نجلإ؟أ+فلأ+6دإ،؟أ7أ6!م*651؟0361ث!ب!6ول+!لأ؟!

برنجبهاهإ*؟ه6:*إ!!6616ب!أ؟36أ7لأنجبمافىإلإ!أ؟لمحا:؟؟ه؟؟6ك!؟ه؟إ+3

733إلأ؟66نج!أ"أء؟56أ*7؟!6''1*ء6؟لإهأ؟6؟3بدةأ+6؟3أفلاأْ

ي!!أأ76أه؟7ا؟6ءأ،ث!+6نهـأبأجك!7؟6+*."6لا3يرا،3ث!؟أ+3،3يخهـأ

يخلأ؟!أفىنلأ،1*لأ+رأ*3.6؟6:أبر؟+*3+،ب!ي!لأأ!م710الإوللملإأ

ه؟13ييم،76أ؟6:أث!،636؟ااث!9لإ3363+أيخلأ8666133أ؟7ا:ألا؟،3أبلأ9

.6!م:أبربرء6ك!353لأأ؟أ!بم670أول؟لأ98أ؟لإ7-*لأأ

*ShortHi.01،1لاوأ+هاااا tory of jewish literature. pغول،elفيhams IsrؤAb8rد

591:r Union AdelphiبمFlish
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والسورالثعلب

.إ"لممودا"اسهدرفىارالاستهركلنأي!صوداورعءلى4ا،ور!كىأجم!متأن!لىث

لةشرةح"يراؤفطوكلح21"ورمةلىوحانءقي"اًفيروؤإليلذاي!.لىبروسراوجاء

"،مشاء"للاثكل*للمهأ)4ل14و.لمهلمكةاكلنءقيهـاليازفلا!خاإ"تأ)4لؤقيا.ةاإتورا

آخرإفمكان"نثزك!أس!اًءإًؤرأىص!رضفةءلىاًساشكانزماجاًأنلمجكى

رلمتسيهااخثاأشهاكاكلنخوؤاًاكالأسؤاجاوتم!سءونأزكمذا،1الثعاب!مالؤقا

وازتمأزاسولياهـتلى8ونرا"ارسةاإىاصموداثقىءبونأالثعابقال..الإأسانءلمهءا

يركونأني!؟نلاا،"طقح!ذالممليق!اذىاالأل!-اكإتوقاأآ-لىادمادىُأ-لىمةل

نءضاءوون3رIم!ا!.أ-ورقى!2ناثاوذح!أأ"تإنلثالحهواناتأص!ىغ!

فيلمسوفنفيطرونصرe.إز!االاَن:عقه"!قالثم.-ق!ألىغلثإننا.حبإزنا

ناهاهجىرذاإل!نوؤي!اجاءه!ذاألياكلكاتطهلحى"از"اض"أءير.راةالتول!لىندرو

.صهلماثأنزإ"ثالنى

n-761ألاف!6 in

؟؟+73إإف!أ!66إ*++16؟73"كاا؟لاآ6يخلأير؟هوللأل!7إلأل!أ

،ة+ول6فهـأ7فلألا!؟لأل!66ول.67136"716*13لأ!؟736الإ7نجلأأ؟7إنلأ

7777 7 : 7 7 7 T.

إن!أولأأش66جبمأ*3،+3؟!6أش7بر*إ7إفى6إ؟؟1نلأ33يخ!الأ+

نلأ76نجلأأ!!6+أ.73إإ6ب؟6136لأ77أ،713*7؟*ش6د73.6!لأ

أ+لإ"133*أ؟يخلأ؟لإولأإ+7ا6؟إأش؟6إإ؟361+نلأفهـألأ*؟؟56ول،5

:6ءأ"56بر6ث!167لأ73الأ6بلأ+63"15لمح!3لم3إبرا6؟؟!ير؟ه6؟أ

*37--.::.:+-

نلأ،ف!أء10736لمأ+6306366ألأ6أول*+36ىأ6وللمacبرلمير؟ه
7...:-3.":

136lom؟63لأ*666ول7؟بر.nzأإ!منج!ألأ*+63 mu-!710+لأ!م
:،77،+:..73

366333*.816الأ766ا70لألأأ3*أث!6ن!أولأ3أه6الإ؟76ا
:7::7:،.:7.:.

11* 3= IUMI.
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5636؟66*فى6ول:؟أ6؟ول.6؟!مث!لأ!5!5166؟؟؟7.76"!66!

!6؟،1؟فى؟؟6بر*جم!617:17؟!م.617:16أ؟!م؟*لم6؟ك!7،73

7"6""أ6أ+3*6++6:?61ول*6131أفيلأ6*6؟6ييمء?3؟!!؟3!بم
7+:3-7...:

إ؟+؟6ة667؟ول.667!بم؟ث!6+6؟77؟ولأnml؟7نجبمايا6*"أإ!6

.؟أ-301؟6بأ6!؟+أ؟5،إ"؟أ.أ؟:617!م؟51ثب؟6،؟"ول

ول6ث!.؟أ:617ول؟61برا7يمء؟؟5د6!؟؟!يم2نج!ن!أءث!:617؟ول

.8+ير7لأ؟!؟؟16!،يبمإنجل!61!د،؟6ث!6؟ول6!بم636؟برا6؟!م3؟17:3

.*لم؟لم66ول"ء،733أ+يبم73

دنيالlمتاع

منا*خانتةلىمأدطوحدث.افريرثملكإلىالمقدوتالاسهكنا-رذهب

أرضقطعةيرت،اشتر:الملثمولا!أحدهياقىل.بايخماليحكمالملاثإلىالرعاثا

وقلتالياخإلىفتوجهت،اً؟!زفياوجمدتجرؤشماوىعندماالرجلهذامن

لماذا:الآخرقال.آخذهإنوالكنرالأرضقطمةأخذتلقد،كنزكخذله

حتىالأرضبراطنمن،ة!اماوكل،الأرضبعتكلقدالسرقةعقوبةأتخشى

ةأبب.اتلاث:هلا"وقالأحده!!الملثدعاعندئذ.السماءارتفاع

أحدكاابنفليترو!!حمافقالنعمفأجاب؟ابنهلكهلله،وقالالثافيدعاثمنعم

المكلهقالالدهشةالاسكندرعلىبداوعندما.)9،ثهفيالكزوليكنالآخرابنة

أماماثمحاكةلوجاءلهفقال.نعم:لهقال؟يرهجبكلاوما،يىهشاثماهناكهل

المتخاصبقرأسقطعتكنت:لهقال؟تةملماذاكنتبلادمفئ3كهذه

الاسكندرفقال؟عندمتنيرالشمسهللهفقال.الملثأملاكإلىيرفمرال!ش

حيواناتفيماهلأضرىمرةسألهثم.؟ممفأجابه؟عندمرنزلهلوالمالر؟م

تسقطوالأمطارعندآتسماحالثمسإن:لهفقالزممالإسكندرفأجابداجنة

يثة.البرالحيواناتهذهأ-لمنعليكم

03/1تاميدبابلنلمود)
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ل!:؟؟6ول؟؟5؟:أ3؟61في.3أفىيف!-6ليما:61لأث!67،بر36ث!17؟بأ

أنبهأء6؟لأإش613!م71لمأأ77ا*لأل!16؟*؟+7؟لأ؟6،6لأب!أ7ء6لا161*ل!

لم6ل!د136*60نجهـأنلأ3أ+7*603لأ*563+برول؟؟13أ7إللألإ؟+شلا!3

.أ6لمحالالا7!/"؟716نجلأأ"66؟6"نلأ33ولءأ!ث!؟3؟3!7.7

لهمقال.والأمالأباماصشليكونصلىأىإلى:أكازراا،حامسأ)وا

زقينه.ئدمهواس!4:لي*سقلانلأبيهبراءالزرأحدخصىذاماوانظرواااخىرجىو

إمطاءاإ"اإوأجىزوللتوشه"4؟!ةرا)2الأ"محبمإرليمصلىاط*اءكلنهطلمب"رةذات

.إدهوالىيىقظؤلممأبى"وسادةتحتالمفتاحوءان

؟؟ه7يخلأ6+أير666153ألمحاول6بر1،63؟

ف!ألأ*)نجلأ+أ؟إث!5؟*أ؟166ث!6687*70ألا7

6!!نبهأأول6.323د16برا*الم"76163ءي66ءلأ!

67 !!"7-1 61 -i؟؟!؟656"7ل!أ.

.15نج!أ"،؟نج!أ؟3*؟؟

6نجلأول+أ(*أ!6)لمحالأ6

أ3أ؟"6،1نجلأ؟7ا!516لمحا

الانسانيرعونأنيجبإذابرشهرقزوطرإلاءنإزسالنبرإتفئركةزلىخللا

سءُمآْالزوجريئدرإوذيرةادموعهـاخلالمندلأولزو!4ر*ضىب!-ذراً

كلءر.كلنا؟"لإل!سلضمبضلمصلىإمصساهـذافىءحثنصهالحاتزساءؤ:ففىل

اتا"-شصرهـذهمهدمةوفئاتاروتصرإ"وضىمتالتلموددرالص"وك؟سيرهذا

تأليفوالثافى.عشرالحادىال!رنفعاشاذىاالفاءىاسقإ"فتأالأولاإنان
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هذينزأ)"فكلنالكلرضوكان.1328سنةا،"وفىأطلميطلىايحية"لفيأيفير

اقةصْتكلاوصذفءإ!يةؤ"ص4لهاإىاز"4نوإقيااإيمْالتعابروحالا!فاءينافىضصر

.حذذ"الظروف

رجتجرولى!طمثاراكلممودمقدكلخ!او!4درالي!ثو4الدريهالكتبءاذتوؤلى

إخ!ء4اوجهـتحى؟توذلاثؤرزسافىإ"خطاهذاواشتداإةح!!نأزصاروالهارا"ن

.4ا،سهحكلإ"ادووإا،سهجعلىاهمةشأكاذليبعلى/الضكماله،دعوىالمّلمؤدإلى

"رل8وكلاللمفودوأ"رقأيهودلي"االدلىيخه"الكتبصمودرتأنذلاثءلىتبوقى

/آن.ءكا.مزاتعدة
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والكرمالثعلب

ؤجوةهناكوكان.ازح!ساجىوج!ح!منارببرلىءاط"،-دليقةثعلب-دو

ى-ألىامثلاثةصىامنجفرلماذارشهظعلموإكنكلخها-بىخلأنالث!إبحاول

ض!!أ.خ!أصووسينأحمارامنأءلوعندؤذ.الة-وةكلنودخل،ضى*ف

أضر!أليام4ثلازوصمامعاد.ال!!وةمنيمرأنرشتطلم!ؤرجأنآرادوعندما

استطاعوليذلاث.الدخولفىرءبصدماحدثكا!"فآخ!وأصلهزحتى

الحدليقةكاأر:قالو،الحدبرقةإلىةزظرإثأعندئذو.الفبوة،قطرعنوجالخىر

الفائدةماإكنووإذرذطازجؤيهاماءلبمؤاكهـتكأبملوماأجملثماالحددقةأرحها

يموتوكياباءجاغاكليخرخ!ليارعانياإداليدخىلليآرعازسانلااهكذا.جنيماحهاالى!

عايها.مب!"أ

والأقوال3مالحىكلنح"؟هـاًأيرفى!إ"لمصوداو*فم
:ذلاثكلثال.ةإ*!را

كلحهازمص"!لىإىاا،أزورة

لم6؟!أ:لأأ16*!م.73716ا"؟!م!166إبر!هأأدك!+يرأ،31!أ636

بنأ636*برءأيره6لدئجب!أء56ك!7ولأ66*نجبهأأأ؟لمحا66فى:؟؟8؟ء6.د!أ63

3*56نبهأأ؟؟لأ17*،إ:7؟!ث!ء6!3*أثأ+لمد!أ6:؟أأ6ث!!م.أ؟ه

:ك!6!،6*ر،7*يخهـأ:6ث!أ!ملأد،63166لأ

برإرحضا.يراكل*إ!نا:إ"اإوق.ز"يرارإززحإىبنيروصكانفارتلاكل"ذد-ل!

.الاذسانكلنالازسانإ"ح!?حىوفاكلنفكمخوون3ليبرأناللّهإرادةلت!ن:!مقال

إ"تذفسهفىريئولخطيئةارت!بكلاإذاالازسانآنونقىألاقال!أه!ذاإواقا

يرفى.مأحدأً
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جنبيةالاًالسيالرةتحتالعبرىالأدب

ءتل!!لضهوبكلنأجنبيةس"طرةظلتحتت"لمفةرأدوارإ!وداكلرلقد

.وع!ليخ!3ز"اؤخممفىواضىخ!تأبرجرلهاكان

مت،وهزأ.ق586عامز!مرنهوخذلةلىبريورلىأ!اىسقطتفعندما

،!سيحبرمضح!م،بر!وعاتثلاثإج!وداانةسما!ءيملوأحىرفيهـوذاعدلمكة

واها%رؤقدالثا)ثةأفى!وء4أما،رلراإلىسهواالاَخرإ:هضروا،يههوذافىَبالإقامة

العالمليقاعفىوز!فلمتوأالأخرىا):لمدانإلىاوالتصأو

يرص"!مماور"لض؟ئاًءخ!مالقديمإمهـدارذحرلمأورشهإج!فلقواينفالذ"ليرصص

-..ا.*ء+ولم

لملو!!يسفراذحرفقد.إدليىاليخلاتارسبة8ابامهـورإ"ءوروعةزواكاكامأإلىذلك!!ائر*

حراكليرإ-كونواالبلادفئمنأؤقرقىكزصرز:وخذحىرسلىرؤلجسىأنالثاق

أ.والفاكهـ")اال!رومج!حفىالحامودى!رموفلاص!ن

إ:كاالتىلحالةقاتمةصورةا،راقسةرمنالخاممهلىاحالاصأعطىوقد

،وضى"قواضىطهادتحبحالةفأض!مفهين،الوؤتذلاثفئيهوذاسكانعلر!ا

.()2طماممنيركفيممماعلىالحصهولأجىل!منلا"!بمرةالناسدخ!مما

لالد!ن!روةالامومتصطنى!كارنوجاؤساءالرولىكلأالقتاىسيقوعلىلةاادوابلمونإذممبولبافأما،!نكة7!ا"*لمثر،*صا

المنفيوإ.وكان.ءىهـموأوفر4-قاؤوأرفعهـ3والف!رالتراث4وحمااب؟شوؤإدة

نوفكا،أحهودئالاكيانظأحفاو،دلى"إيهوا4زر!إداعلىةء!روصىاحىردإيهواأيضد

ء.ا!:كلضمال!؟يرأنشبركمءاداوهـمئروشعاليقومونويفيةإلىاط!وسحهميمارلىون

ليتغنو!:فكانواط4َلىال!رواإ"فىطأةواليتحىءإولمو،الأولىطيا!ملىشؤاًقليتو

:جاءفقدزءسإنهوخذررزف-،مويرظهـرونإمودةاوبرأملرأورشلإم

21-25/11الثانىملوك11(

ا!-الم5أرمياائىمر)2(
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بريشاوجىالسنارابرلن!رىضىفافعلى

ء!يونزاحرتذو

،وورقه"4ااتمثارالةعاقنا31لصفصإتوودىط

ؤرحاسآ)وزاوم!ذروزاز"ء4ترسبوزااذفياطلبوهناك

صح!يونأغ!ية)"أءنوا:قا)وا

ءرلي""أرضلىعلىاللّهز"!ةتر.كرنمكىف

؟"ىتةممىلضإيمأوريرا؟"لمثرممهذاإ

ذءركألمإنصإ!طفىإساقوليإتصق

)1(ؤر-ىقمةعلىلفإيمأورأفضللمإن

اكودااهيةءرازدادتبرابرلآجلا?لىالالىءنكورشا!ربكلاوصلى

:الآقبرالش!رعايهمءفىبهموأظهـرواللبارإ؟ت

كم.6؟6؟ل!6+أ!ك!؟7ير؟أ؟؟6؟*!؟3!3!6!ول!م؟6؟لأبر:*

.؟؟6؟!6بأ؟إ+!مأ؟لأبرك!؟!م؟؟16لإ+-3؟لإ!

.؟116؟+فلأ،ء6*!؟7برلأيأ6؟؟نجلأأ؟6!م؟

(3!.!يخلأ؟أ:666ول"يبلأ؟356؟6نلأ+؟67!م:61

فارء"كأداة.ر!وكلثلرإ!لملثزصرزبوخذوكلض*ىأءإكأ

إفظنىثموزإذذلىمعدته"لأإتة!نحاليلمعنى

ؤائمرلراعاىءضىي:رقىولهيونصىمجة"ح

إشياط؟تكاليفوردمى:توكوأوريإيم

والتجارةالزراعةفىليهملونكانوالىابلإلىأسرىسكلواالذينا-يودوا

العهءيىمعاملةإسبالي!ارجاكللولم،إم!ابامنإوزاًإ"،ىايركنؤلممالخاصةوالأممال

6-/1371أميرمز1()

أ"76063ا024923-ك!؟6+لهـأ3!+لأول؟ه637َ666،ولنلا.لأ،661"3)2(!

-..6630لا663،07با
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حضارةوسطأن!3ا،سبهونو-لىوةلى.الابرارىىا)سضحار!ءردكازوا.ل

3يئالدقى،ؤأنىالنهيرورمنوكان.الؤلملأثوإمامواوال!ءارةوالفنالأدبؤ؟!ةدهـرمز

فد.و.رت.ىإمبرالأدبافى!ذاظهـرقدوص!مءقىلياوهمأفكارمنر*!روعاجممبرلىالبا

رشتمدالىّأقوراهاأىالأولىالخمسةالأجزاءلاس؟اكأديماالعهـلىمنةكأجرأجزاء

كتسهموااقدليلليافىإ!وداأنف!4لالفلمثومما.برلمه"الباإ""""امنهاوأساطجرقصهء!ا

حبثاس!كلا13وليإزذلاثعنفدثوؤدابالاتءتاففىا،مارفمناًكة!ر

إلىذهبواا!وداأنهىالمةدلهلىالكتابذحرهمافىضىص"الموقةالحصإن:ؤال

بط4يرلازفيسهعلىهمنةسصاًء"إطاًآَبم!ورخرجواكل"ءدلى"!نكلنهاعادواوهوجاًلىلرا

يرممنولمفذهبوا.الالاعترإلىوميل"قومهبروخ!ر-مواتموطىأوذاقومم!

ر-مواثمكتابأىتلاوةير!تادواولمجص*اًبر؟نهممكلروفكلشتركأدب)دي!م

أيهوداأنالم!روفوكلن.ا)قديمإمهـدانصوءلىكلنكه!رقدرومعهـموطخهمإلى

جوفىوعاشواإسياسةاعنوب!دواالمتنازء؟تإقتلةاءلموكهـ3منتخلمهواأنر*لى

خطاإسبىافترةفىإ!اودىاأ*قيلافإن،البا،لىالعالمفىرىالف!إ"شاطاعلىليبعث

.عظه!ة)1(خطوةالأمامإلمط

وحكوام.ق953عأملميةالبالي4!رأطورليالاكلعلىأكأرسانز!مَاوعندما

تحتا)ج!سدرقى4اطورليالاءجرنتؤكلأىاا)طرققمفترهاراعتبارفاسطين4كلنطقي

رالرجوعز!ربنوخذأسمرىكلنادأر،نلىشكورس!حقدو.الفارش"ةطرالسبظل

بناءليإعادةوأمرسنهتؤلىكانتإىاا!كلكنائزإج!ماوأعاد!نفلسطإلى

بعضيرىو.أورشايمإلم!ا)يهودمنفريرقعاد.وقدالملكت8برزفيقةعلىههممل!م

فى4الرغهإديهمتتوافرلموالذيئالهيكللبناءا،ت!!هبونهمعادواإذيناأنءالعلط

النجاحأصابقدؤلمهليغيرعددأهناكأنإلىز"جرالىلائلالأنذلاث،البقاء

.العودةفضوارولهذاخهمممل!قىكعايهمر"الصهومنفكانليلبافى

عالي"مناصبإلىوص!لموافقديمةكر4معامالايهودالفرسمعاكللمةكازتوقد

إيهودلي"االدليإز4علىليمطفلض*رلةىكورأنالهمضلىاع!قد-ىسىإفاراابلاطافى

.)2(فارسكل-ص!لمحىكهكرزرادش!تدإ."ذمثبا-اى

ssellأ،*ه"،،هنا،كص1191إ، ،، nd Company LtفيWells- .H.;( Outline of History .p 092 C

and.9591(؟) the Rise of judaismn .p 885 London356!اولاع(نر Adolph. Theا"ه؟
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إ*قيل!اابلىبءإج!ماليلىوان!-رؤ"دةا)فكرهـذهفىالأد.لىإنتاجهـمأما

4*الاستعروالا!وداتركفؤد iءستواقض4ايالآر4الارزر-"صدورونوأخذوار"إ*برا

.اتإ!ىلمواو8"4ليإلىاالكتبءلى4ليالعبر

حىىل!ل!إفيرالح!مض!*!نخاأحكرأومانازاكلنز؟تقرالى-وإيهوداظلوةد

عاىواستولىإماركاكلنء"يرفئواتءمرسلىالةررلإدلىا،"دوالاسكندرغزا

.لتى.م335عامط؟تفلم!

الأفكار!"دأايهودار،وعءلىتشمرقا*لمومالض!ىرىأ"وناتْاالعصروفى

إملصاءابر*ضلىظ،رأنذلاثعنزرقيوؤد8"4إلىرا4روالحروالمنطقإسفةUاانحوتشضوج

ا)*قىلمس4،قىالييعهروا،"طور"4ااط-جهاكللمؤبرلمهـجاتانال!لىارجظونأخذوا3يئالذا-يودا

إكأإسة4امنواؤقهـممااحهوداأضذقدو.8"4إدلياإجملتعابراالعصلوا،لمذاتعنللاليتعاد

فئاءوزاتارالة3ولي؟تءقياؤدهـمبر؟تؤ!معواأفلاطونإيم-مامنلى؟لا4اليونانه

ليل!زأوال!ديمإ*،لىااأوؤأوزكاؤفاتمنلي"-إ!امايرلمواليزأنوحاواواةلىجدليفلسفة

الاس!ندرلي"فىإج!و-داؤلإسفةبركنوكلن.انالأحبكلنح"!رفت!سفهإًمجازرإً

ؤ"إونإشاءرادلصلىوإسااليطلمسءولهلىرلإطفىممتازةز"بم!اتمضحإذىلهرالوبوأرسطو

ىرضروجءنكتبالذىأ-حزقياوالكاتبأورشايمءنماحمةكتبالذى

لأ.مصرمنإسرائيل

إج!ودير4ارس!تحاراطيةالاوافذتهاالي!ءود،4العةيدةإلىتسربرتاليونانيةفالثقافة

صح!4شإلىالحاجةظهـرتهناوكلن!مإ*4ور4اليونا4الارزإج!سودااتخذوقد.يحتذىمثالا

!"االأصا""،برلمش"فهـ!همكلحمالكش!رعاكىتعذرأنليمداللغةهذهإلىا)قديملىالعي

خاصةالجونازجمةالىكةإلىالديركيةمنالكتبحثيرنقلعاى4يرالإسكندرديو-رص

إجهوداؤج!!الي*؟شإىاالظا،4الأوضاعزقدإلى"،لىؤونوكانواحرليفااالأروكتاب

/.أسعدمستقهلفىلالأكلواشاعة

ليلىلأز4إلاأد.لىءرؤخمستوىعلىلدسالفكرىالتراثهذاكانوإذا

كلنبر*سضاًهنانذكرو.الاغرليقعند4والفاسإالأدبيةبرالاتجاهاتاليهودثرتأعاى

+آَ!.ةالةشتلاثفىإيهوداأكتبهاالتىفةإطزاإصرالقص



579--

+أ63ل!5؟؟7716ا3؟لا6،!01أ؟؟ببماول!م6؟7361؟ألأ!م6نجبهأ*3690لإا؟

6؟أث!7136ا6376يخلا:ث!7لأ؟!م*أ!6"؟6لا!م"6lxأ؟*ء66يريرا7

في66ث!ول6إ710اول6ث!+1،؟016!لم67ك!ينلألأ6بفألا؟؟9أ*6؟؟؟6

6717أ7ا6.6لار3يأث!ول67إ3أأ63لمجا.3أ6بأ37؟6+؟ث!لا!م؟

؟؟إ،6.نلأء6أفلأ663نجلأ؟؟33أ*؟766373!113؟،؟2ء666

لأ7انلأ56بأ6؟إ،6أ*6،أديخلأ6بر31؟*أ؟؟،16أ+أول662613لأء

63لإ!*7لأان!أ616لأ!6أ76ا؟+الأ،:13أ،ببماولأ7illsيدأ+نلأ7ا

نج!6376665؟*96+لنأ16فى76616+ل!716"71696؟*3"+6

716لا 73 ni, nn.

والثعلباقرد

إورردابر؟خ!موؤنحز،وغوغاءضىجيبمفىسويرأابوازاترؤساءاجتصم

.ءإي!3اًسيىرءونإءىرالاجصاعفي"اروهأنكلخمموطلمب.،*إًسرجلإ"برنجنهة

ثسيحةهـناكأنليملموكانقي!حقدإق!ردايرالشرالهلبرأىوعندما

إ"!راإلىأكلرداقاد،حصنفىإكل"وراأ-دفىموض!وعةاخةلم!-ساةدكانادأكلن

:ا"وقال!

ر؟إسلىلأنكوحدكإليهفاذ!ب،لاشجاعط"باًاًح،شو"دتإقدانظر

.ليطإثتذلأ-ىاختف.طيبهوماكلتجدهناؤائلاا،وضىحإلىوأشارعلينا

رأىوعندكلا.4إأءلىإذىاإكأ!افئعاًم!سووخإقياداخلوجىرىإقرداأ!سع

كنتاذإدإقراجم!!أالثعلب4اؤقىال،نتهوخهاهرءلىءلى811ورإب1لأ،آَألىيرصهبحأنهأ

نآز"!ى!رؤكيفcحهـذراًتكونأنؤمرفولاحةكأإثإلىرلأرصلمكتسرعهكذا

.اط"وانات!حيمععلىحاكاتكون



1-هـ-6

+667667

أ7أ7ا61؟31؟؟"أ61؟6؟لأ؟فى7ا؟63؟؟6بربر؟6326بأ7671ا

6ءأ!أإن!أفىأ!أ37أيخلأ7319شأشأ"6ولأنلأ؟+إبأ،بر7لأ33،66ببم66لا7أ7ا

6أ؟6؟أ6أ!م66!مث!؟؟*+؟؟"أ+2666+كال!.!*7762665ا

!ث!6نبهأ*6*6516ب!لأ،1؟"أ+ث!6برا17؟176؟لأ"70390بر.أ*ول6

7؟ه؟؟؟ا7"ألأ6نجبأث!ث!3؟6لأ3؟ص6؟إ7أ؟6666771؟؟لأ.

.66+أ؟؟بإ!*6لأبربر6لإب!"ه65*!أ؟؟57نج!ألإأولول6

الجبلولادة

صىوتاًأحيلىثالولادهّوعند.ليإلىأنقربالجهلأنالبلادفىصوتدوى

إ*الم.اا!تزحىىالبكورمنذمدوليأ

الضجيجهذا4!ارواإيرالجهلحولكهيرحشدواجتصحصىخبوصلىث

الكهير.الجهلبراطنمنفيرجإذىاينمتوعدا""ينااءزلىفىا،"تجمهـرونردأ.الكبير

كأخضفأراًفجأةيرونبهمإذا4ا،مواص!إخهالاتالاليفىقواهماستنفذواأنولي*د

.الجىلعنه

الألأنلأ7!6أ76ا

أي؟7اإ!7!6يربرا!م!61جأإه8إنهـأ!أ36+7؟،أ+؟ث!يخلأ،2؟!؟65

ن!الأ،6670.6لأ6*نهـأ!ا!663ثت16163361إ؟،1؟76إبراء666

3؟-3+6بربهـأأولبلأ،برئرلأ"إ،6أ76ا؟؟إببلأ*53أ؟؟"،6!أببما6؟7بر+
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6!2!6+أ!7

-*يخهـأ36+ممز!!م!!؟+إأ7ثا6؟؟ألأ767.*6إأإ6ث!؟76،6!أبرإم!6

3؟!مأ3761-7؟*613نيم؟ابرأث!696351؟،0أ7؟7663لا66؟ثتن!أ6بر

0،3؟س!'-:`loo!بم**177؟6؟؟بر6-ب!عإ7؟+؟أإ-؟؟؟*.ه 1V163لإ؟1؟--6،!بم.

أ67!برةبلأ-،؟ْ*؟كاالألا!بم6ثتألأ6*716لد6؟ول؟؟."13لأ6/*!6ل!76كاأ:7،*

6+51؟*6؟66.؟6--؟ببهأ6أ!إ/516.،لأ؟؟بر6ء؟؟لإ7بأإأ3؟؟س+برأ،.!بأحم!

؟"6*.لاه:%؟6بر.أ!؟ي!مثلأ663%لأ-3؟؟6363لا؟53.ثربر

.ءكأ(1).6لا66؟+6لال!أ7.*ثا!-!بأ!م

لحمامةاوالصقر

إتماهأإذىاالةخفىسةطليقى""?"أنليستطحولمالحصامةالص"رطاردأنبر*د

ول.3.يرقهطرن!الف!!

يماحه!سليطلمقإءىإ)"4للىتووكل!هير"خدثأخذاًألىجرزفىسهوصبملىصدما/و

فأجابر4.الأبردصءذذير"4أءاىيرمصللم4زإ)4فةالبر"فةألارير"جم"أنادأر4كلاكلثةاءأو

زقيطممهـ!إ؟ىا"ومادهازطارأبر"إثرإىا1اطءامةن)3-قءلىا.إثؤائلاإفلا!ا

أبرداً.تؤذكلمؤط*آَ

**مم!

منطفةفىومازيةإرا4لياطوربرالاكلارأمه"قروءقبخاناإءواالعصمرزحماء01و

فئثمرة8كلةصربيريودير*أءاتجىازاوبرلىم.ق53الى-وكا.تاتحماواقالشس

كلنكأبرفىواضهحزمفاطلهاكانا"اتالجاو!ذه.المناطقكلنهاء!روفئ"صر

إوا-ء-ف"لوكازتفهخالرالأدفيبا،ستوىليتصبرف!رليإًازاًقىقركتفهدينالمياد

-9ْ!.ْذا!إذوالمحرفةالعلم
7ا+لأ)1(+ا+7

.62291أ-فلأ

+3?rntnnt
63+لا1111566ولأفى6فى
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والآدابإفنوناكلنالكة!رءح!م!ضقىلمواومانإرأ؟مارتأ!وداثرتأوقد2

بر*ضظ!روؤلىكلمتةدات!مءتتةقصهورةفىوصاءوهاأف!أر!محأتتلازوا)ف

ليوسهفولهلى3،مكلنذءروالتارليخالأدبءالفلإع"مكانالذفيالعلماء

لمىمرحاءلىآردواأههرت3الذأ!ودالرجاكلنيرمدوأمتهيرختار4ب!تارالىحهرالذ!

صولا)رو!انكلح4ضىلاورم!اودإجمهاءنوبع!لىم64لى!""ؤدأووؤدالسيايهى

م66لى"4ومانا)رءا)ج!ودبصرفىكالشكرودايهوائالأسربعصرا!لهساطلاق

زلجتول!لىضربعندماع!ربرمز""وسحع!للأنهض،ئناإكودااء"برهوقد

ا،واط"ين.وحةوقكلماشاًمنحصثروماإلىرافقهثمأورشهإيمعلى!حصاراً

.4زحصابراومن

3615"ni 3 x

730ك!!؟7ا6in؟6نبهأ؟.70ث!66ث!إ؟6573أبرا76أ7!أأء،6ّ!

نهـأ6*56أبأ!لأ؟7ول؟لأهل!ا*56أ!6+؟6لا؟66لإا2إ؟.6أ67أء+

7713ثأ7ذ!بم؟!؟!أأبر؟6!فلأ13نلأ6لأ63نبهأ6916!16ولإ8ف!أفلأىفى7"*

ث!بنأ76؟لإأير6أ!ا3ول،"إ؟ثت3أ6إ7/أ؟؟77ا+3المأ6!أ6++نجلأ!م!أه

لمأ67نجبأ؟أ+3؟17066فلأير؟؟6،567ير+7؟،0ء!؟5إ؟.؟،لأألأأ؟1

لأ7627لالإ+3ولالأأ713؟؟؟أيرا7"63يبم6*+3أأ؟*76؟؟"ه71أ؟إول

"77117؟،7هأ!"6؟"3؟7؟لأ*6*يأ36+76*3إ6أول.،710ا63

+"ك!ولء77.؟56ث!6نلأأول63بر6َلألمحا!م6!3666ذ76ا.ث!0863ء7ا

.؟؟8؟لأ762ذ3+؟أ؟"6نلأباد6فى3أ؟ه6بأ73
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لأأكب!67؟نجلأ760ا67،!ببما3؟7؟؟إ؟،1

n':(310أشلا+أ637"60ء1:17=؟ه In؟؟بر،يخلألأ"079َلألأROM

.إأك!!م!66166لألا؟،5*+؟*+66+ير*!بر+7؟غ+3؟،0؟ه111الأ

كا؟+6لأ؟أأ+6أ+ولأ+7ل!؟!؟76ا+؟ول.7ا؟؟+ه16؟3إ6لانجلأ56+إ؟أكاللأ؟!

؟+6*أ؟؟656لافىولبم6*+أ؟ث!33366؟+اهللأولأ+7ث!670لإإ،؟5

هق!73لا3616!بر6أءل!ئم30يا3"5،+!ل!ءأل!لا173ييما؟؟أ!ء3؟؟6

nineأ+6ن!أ+ول+أ!؟!وللا6+؟6ك!يأأ؟،لأ66بر6َأول1،7لد*أ!بلألا

ألانلأولولأ!ا+6إ776المحانهـأ7661؟6ء6"6+*+ول763أء37ألأ6ول39

166ل!37ث!6!أ؟6نهـألأأه6؟أ+أ؟63636ول؟إ،7اأء6؟86الإا36؟7

؟65نلأ"5ل!فى16*أ7*1ه6؟لا3ل!03؟6لأ36"أيرالأ؟ء16بنأ؟

لمحاه7333إ،نلألأه73أهنلأثالد!731ءأول23+ه660؟؟3!مليما"31

6؟7؟*هول"؟،؟،03+ث!؟ول؟هَإ؟هث!6135لأ7إك!3+ه7!مث!+أ"؟ؤل!أ

(1).هأ7ا!م37؟7ذ؟+؟أ؟ّ!ول66أ!لا

ثئاترا

.جهلإلىجبلمنبهااؤتدتإىاإشعوباوإ"االىازجراؤ*كالةسكازت

الذىاساخاعطلهعنهاوأخذتإلاا.رةإبراأوزانإلصوامدنمنكلديركةهناكو)يىلى

ممل.حلكلنف!"ليخذث!!ر

)1(366.7 13+ف!أ6!5َ!ء3

أ.16439!"+لألاءَء

"لأث!363.!لأ6.ث!7،1+76،للأ
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ونالكةيروأءس!إقنادليلاوإريئإدإ!ىوماءلىشلمناحافظواوكذلاث

المتبادل!إسلاماطرليقفىأيرفىاًا)"كرااووصاوا،أكولاتمن"رمناهمايمفرعلى

اظطروؤتثهإزناوفءنغ!شقتثالمملكى"كلسنادةوفىاتالخيرتوزتموفىَ

مابذبإتليلم!رامنفيم،اإ؟مهلىلىجتناشرأنبرالاءجابيرجىدهوومما.اخا)شرءلى

حذلاث،4ليأعإالعالمرشوداللّهأنف!ا،برقاوتهازتغلبول!!ا.إ!اإ3!النا

.المر!ورةأمخماءفىاذآشرتشريرمتنا

طرليقتطملاؤثهىبرطهجم!خاظا!رةأكاإذذلاثفىالمز"دإلى4-اجصلىوإل!ءلى

فهـى،4الأمازواالتقوىوإلىاللّهءافةإلىقىدىلىوإكن"والاثمالكفر

ضىيرأنالاؤسانت!إموالترفوحهإةالكسل8"ذزليحتنايةسإن.الاضطهـادوالظامةعدو

.دالاستبماسالوتطالبالتولىحأ-لكلناطربتحظروهى..4عايحبوأن4بنصيي

تةإكلشنا،والىمهادئنافىإشعوبافىساأسازذةأصه:حناأزنااقولهـذاإمملو

اما-!رمنأعدلهناكوهلاللّه4تاؤكلنوأبملأص-نهوكلاهناكهـللأز"

شهكهاًيحدثفلا4وزيإا)فيرد،!نإدلالمتهإسلامامنأز"خ!ناكو!ل"از!نال!و

.رالموتؤك!خم؟تاطربوقتأرخاء.وفىَاعهـلىفىَضررابدثولاإضه"قاوقتفى

اؤبيراللّه،أنزؤمنفنرنناضهأر4وفلاصصهكاكأكاءلىفز*3اسلاماوقتوف

الأمكنة.ءلطفىالجىصخءلىيحكمو

إرومازر؟تاابنودويرطردونالولاةضىلىإش!باصردثوناح!صوداظلطوؤدهـذا

إقوةبراعاكللمو!مرلأجموداليص"وني!"ءوافلمظا،3بإروماز"؟تاالولاةأءلمبوكان

اط!ىارذلاثفىوكلإتآورشايم-اءسؤكأدينالأمرايهوداذاقلىَت!تولهعهـلىو!!

.إفأؤ"كلامخو3كلوأسرزفسملهونحوالى

إمصوراكلنبرقىيماؤيخهـموتارالبلادجمهخفىا)يهودتفرقأورلضإيمخراببعدو

.ؤجهالواززأواستوطنوهاإىاالمما)كرخليتارطحق
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الش!تاتيهود

وبردا،"لملادىال!ولال!رنفىيههوذا4ا،!رإكىءإىإروكلاناؤكلىأنبر*د

الهلمدانت"إفإلىؤخرجىواسكاضهالضءلتفرفلا!3افوا-را،!اكة؟قيهز

يودهملاءهؤو3بر"4الصرإ"لم!دافىابقياءؤآكلنكل!م.اعا"قااتتاففئاوزمفكو

إخواخمكلنأ-ممهنعل!4اءالفووؤلىسهكلفردلييمإكأظعا!س!مأطلمقاذيناال!!رق

.الزربي!ود

إذيناأوررا"يودف!ماش!3"ازيم)فظءإ!مأطإقالذينالزربي!ودأما

اعهبرتفقد،راأوركلسصحىكلنالكةيرؤاسواكنوا)ذا:إدانات"إف!ازتمضسوا

يرقي؟-رالن!بر؟تإ*داءاواستهرإج!وداارت!حمابرش!4يمةصرا،!حصلمب4ا،ميمحه

.الوسهطال!ءسو-ىا،سه-ىالاررخمنالأولىإكأكرةاخلال

إشعوبا-قىدا)فاحث!إررابراوالاؤراضلا،1بجعإ!وداصبأ؟اروقد

زرخا!ركازتثمحفاءت!مإلى4حابمفىءازتطاإ!اضطهـادهـمحعايممؤأبرقيت

الاست!صا?!م.اكلكانب!!رد6امغ

(1ابتوأحهإةءاىالوسطىإمصورافىليلمةإطواإكأرونا-لالإحموداءمأروقد

ةمراتأزف!ح!مفىَفتوإدت";ليزردولانةمدليكلفىحىفىإؤاكلخمصلىدتإذ

لدلي!هم.لىءمصجمونوف!مركصإلي"ورسكونج!لمهـمصهلمتواخوفوشإجمم،دفينة

إ-ياإهاجرواإىاإ:لمدانافىا!وداأ-والالإيجازكلنبثىءزذءرولىوف

.ر"4لكلراإءلإدليالاأوأز:دو

الكلمةمنأو.أليهودسكقمكانأى!،!إم!،1مناشتقتجيتوكلمة)1(

البقاءأردألىإقعالجيتووكان.صالألانهبمعنىالتلهودفىالوأردةجتبةالعبر

الأوبئة.انتقاليسهلممابا)سكانغاصاكانلذلكللتوسعمنفذفي"يكنولم
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العريبةالبلادفى؟ليهود

المهاجرينمنمتتاليةءوجاتإلىالعربيةالمنطقةفىاليهودوجوديرصخ

أتتأخرىبموجةثمالبابلىيالم!منذأىالميلادقبلالسادسال!رنمنذبدأت

ودمار،كنفلسطنجرابانخهتوالتى.م75عاموالروماناليهودبعدحرب

.اليهودوتشتتالمقدسبيتهيكل

شرةأوهضحماتجهكا،العربيةيرةالجزنحوجنوبراًهاجرتالجماعاتوهذه

وتسربتمصرإلىذهبالآخروالبعضفلسطينفىليفوالبعض،العراقنحو

أفريقيا.شمالإلىأعداد

العريبةاجمريرةيهود

ففى،لطوأمدمنذوجنوجمها:ممالهاالعربيةالجزيرةفىيرقيموناليهودكان

دية.1(يهو4الديازوجدتاليمنبلادأىالمزهرةالحصنةالأرضوفىالجنوبىالجزء

الديانةظهورأسبابوعناليمنفىا)جهودعناسةليطانمتعددةروايراتوهناك

إلىتاريخهايرصحجداًقديمةباليماناليهودعلاقةأنقىىفطائفة.هناكإيهوديةا

أنفمه3اليهود،يىص4ماإلىير-حالمنطقةفأهذهظهورموأنداودبنساجمانأيام

.سا؟نلمارةزكلنعودتهاعةدسبأملكةارافه!الذينلاءهزإلىمنسبماصن

ابمأمرالأقامنغوافرأنبعد"الشرقينبةالررماالدولةإنملوكيرقولآىآخرور

ىضالغراءفىتتنفيذفسلكوا،مأملاحإتأطرافهالضمتأهبوابيةالعرةيرروبزاباورة

أكلروهماْنوالبلادتلثإلم!أرهبانامنوؤودأأرسلواصثمح!44سياسهطريقة

والفوسالأفكاريمهدواوجهةمن4والبادليضرالحىأهل3يئبرالمسيريةالةما)يمايرلجثو

أدركواابللهذه!!رملوكتنبهفلما.أضر!جهةكلنوماقالرالتسلطلقبول

وفكروالاحباطهافنشطواوسيما!اإسمدليداالخطرءنالسياسىكيان!ملهيتعرضما

الديرانةليمتنقواأنفكرهم،فهـدامعايهاالقضاءمنثم!!همإفاالأسلحةأمضىفئ

(1)آخر-وحيدىنبدتوحيدد!دبةاًليقاوموا4درالبر

الاعتمادمطبعة36صالعرببلادفىاليهودتاريخ:اسرائيل.ولفنسون)1(

.701؟16بمحر

)81
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(مالخامس!ب)القرنببوكرأأسعدتبان"اس!ءىملوكأحدأنيقولمنهناكو

دلىيهماعنلهوصفاهبمافأعجبال!ثودأ-بارمنحبرانجاءهبلبشغزوهفى

.فأجابوهفيهدخلؤيماالدخولإلىقومهودعااليمنإلىمعهوأخذهصا،فاتبعه

القرنأوا؟لفىنواسذىارويرالملكعهـلىوتاليهودىالدينتلجتوقد

4)1(.أج!ودرااعتناقعلىالمسيحهكنالملكهذاأ-جرحتىاليلإد!ا)ساديهلى

وءان،العربية4اطوريرالامبرمنجزءاًاليمنأصبحتالعرب!الفتحوبعد

قبائلبعنىل!%روخب!دءددهاازدادكبيرةيةد"8طإءفي"ي!ثاونذاكإذداجرا

المرتبطةالإسلامئل!دينال!فيينلاعتناقوكان.الجنوبنحو4اليهوديرالحجاز

هذهفىالعربيةاللغةقدمتثبيتفىكبيرأفىوثيقأارتباطأالعربيةباللغةأصوله

ةالبلاد

فىالشعرفنظه-اومهجايراممهم8بطباوتطبعوابالعرباىنيهودشبهوقد

.المرأةوجصالالحيوانرالبلدانوصهفوكأحأوالكرمفاءاووااشجاعةا

البءنإلىأصلمهموير-حألحقيقأفيآلشعرالعرب4يرةالجزشبهأشعارومن

:قالالذىا)جمهودىالمدثنةشاعراطقيقأتبنالربحومنهم

مغرمومنقوممتجىرممنء!كأ!الة-ره-نوأمإتهـثهت

ميرفهـ-ولمالرشادوعيبالىَبعدالرأىسفولومن

يركلبمرلمايرتعسدولممالحا"أطإعواقوىأنفلو

االدمأهلتعكسحىىةالغ!واأطاعواقوىول!ن

)12يخرملمالأمروانتشرمالحني!سىبرأىاررفيهؤأودى

67!صا!الذهبمروج-الحسينبنعلىا!سنأبو.المسعودى)11
8،91الثانيةالطبعهّ

.اقاهرةساسطبع29ص21سالأغانى.الفرجأبو.يلأصفهانى)!أ
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:دىإيهرابضءربناشعياوقال

أداخم-أصوماوعاودكأشجاخ!انفس!ثهاجلقد

أقراخمى.صامنكقطعهاوقدذكرهـ-اومالياىتذكر

جناخ!-.-سات!رفالبيدمنمرعثثى!سلسبودول-4

أشفاخى!الاَلفىتمرحولالت!ب-كأتانوعيرانة

لضانها)1(1ماالحىذهبوقدفساءإخمهاعليهاوقفت

الأافه"اق!رنافْعا:لىالذىنثنائلثليم!وبا!نفاليهودأءأدليأشهرومن

علىملمجتوىؤلسفىحتاشبو!والحقولستانةبراسميرمرفكتابراًوكتبWtoعشر

وذص،الإ!ةوار!الي!اصلما)قءلىوالا!لأ!وبةوااللةبطاعةالأمورختصكلنكثير

منأمةكل4احاؤشاسبموشسعةثتازنةوطبقاًمتعددينأنبيأءأرلىلاللّهأنزيه

.ص!مآراءقأكةجر3ء-أفنةل1.ا!سلمينبهلإسفةبه!تافىشزأوقد.الأم

يىخصقيعشرالثالثال!رنفىاليمنقبهرزتالنىافامةا!خصياتومن

ا)كتبوبعضالتوراةلدراسةعنايرتهكرءلىالذى(الرئيس)النجيدممرانبنداود

.الأخرىالدينية

نوربكتابها!ضخهروتدلمحير!ىبئنثناثيلالعالمنجمعشرسماحالراخالقرنوفى

.الأخرىالمؤلفاتوبعض1الظلا

فد:ثوتدحلفونبئعضرإبراهيماظاس!الةرنفىاليمنشعراءأمومن

متعدد!موضرعاترتناول،نوالمضمرالوزنطشيقةفىالعرفيالشعرخمجشعره

والتسابيح.وإلنصحوالأخلاقالح!ءتتضمن

امشحر"واالأدبميدانفئالهودبعضأشضاًلهغالعربيةيرهّالجزكالوف

(لبمامهصهـووقد.واسعأوتساءأَرحبااًصدرمنهمولقواالعوبعإليهودعاشفقد

هويت*ا9طبع331سرالذخائرالبصائو-حيانأبو.الوح!بدى)11
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وتمهخالرومانيةال!واتس!يرثعوقنائيةمنطقةفىوجودهابسه؟باهرباب!د

ألميلادبعدوالثاثْلالأوالقرزينفىاليهودكلنكثيرة-كموعأخذتأَذلاث.توغلها

إيهوداوكان.خاكسبنوع4الحجازليالربوعوإلىالعربيةالأرجاءإلىتهاجرم

الإسلامجاءوعندما.يرظهوقروالنضيرالقينقاأهي.هاقبائلعدةع!:عهارةذاكإذ

.ضدهوالدسائسالمؤامراتوونريىاوأض%أنلبثواماثمالأمربادىءثهادنوه

كلهتأويلايمالكراغرآناورؤلونوسلمعليهاللّهصلأالهفيمنيسخروننراوص

ا!لإسلامية.للدعرةامميدواالمسل!3:/إزاءوالحقدالغلساوح،مفىيرفلهروكان،ت!ممي

حلىفىينتشرونالذينأيهوداو!درك(ودواليتاإسهلهإ3بر؟تالصراعظلوقد

الم!متء*يئْعلىكئيرةحوادثءثآمرواوسلامالاض.دالعملمنلابدأنها.لحجاز!الث

فشلرمدأوربىاإلىمنهمكبيرجزءوذهتال!ثو.دو"انجموعخرجت4النهاروق

.الاسلامدعوةوقف!!ا-!ودم

د2اليفكانالمجالاتمختاففئواضهحآثأزيرأاليهودفالعربأتروقدهذا

رم!فونم.إجمالم!والظقالفنونمناًكأيرالربعنوأخذواالعربيةالمغةاليتحدثون

كلىالعربحرصا)يهودلاحظفقدوآدابهااللغةعنددا)"صوقألعربيةوالعرلتأفى

والحرصرالمقدسةأسفارهمةراءةفىءارا"امإلىدعاهمممااللهكتابعلىالمحافظة

الإشاراتوجدتلذناث،الفهمحقفهم!!ءتيم!!همالذىالساجمالنطقنطقهاعلى

منالمقدسةكتبممكل*تصهانةءلىحرصىا4َّوالعبراللغة!ثالحركاتءلىالدالة

صمةخاا)!اودكلنلتئ!نبرأس!إءليت!احبروابيةالعراكتباب!كى!وقداحتفظت.وتإ"-رأ

انلإسلامى.العصس4بداليإلىير-خذكرهـمإليناوصىلمنأنوليبدوأشعراءالز،

:هؤلاءوءن

الأغاقصاحىبوةصال.ص!اتهعنالةلميلإلالاز*رف.اءعادليبنالسموءل

استودء4-لىالةامر!كانالذىوهوءسانمنأنهغيرهأساوقا،يثرب!نأنه

ابناًفأخذ.دونهالحصنفأغلقفطلبهالغسأفىشمرأفيفياالحارثإليهفسارسلإحه

فلنأةشله:قال.أتتلهأنوأماالسلاحإلىتؤدىأناما:فقالالقصرمنخارصاًله

.كالسموءلكنفقالالمثلالأعشىبه.فضربووتإليكأؤدءثا
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:41طولهة!يدةفىقولاءعادبنوالسصؤل-

شزي!*-!عظي!أزىفاعلمىعسنىتغيبإذاحدسإن

حيبتماأمانتىفقرىةة-فأ!لابالخيانةالص!رضيق

فكفهت"تركفوغىاممتفتح!حمعتهفيماخم

--ت)11فقر!أشورةربوهاةماإذافأشعرنشعرىليت

مقيتا-لسابعكإفى؟حوسبتإذأعلىأمالفضلإلى

)2(سأموتوأنرهـنوحيالىحبتث!كنتقددهرميت

كلتوكان.الأشرففيكعبشخصيةْهـ!أسموءلابعدالبارزةأشخصيةوا

هـويخىثابتبنحسانعمناقضإتوله.والاسانإسهفباوالبطشالنفوذأ!اب

رسلمعليهاللهصلىالىي؟-ووكان.رتوالخزالأوس.؟تنت!الكْاالحروبفى

هشابم:ابنسيرقفقدجاء

زليهـوقدمبدرأ!ابأصيبلماأنهالأشرثبنك!بحدليثمنوْكان

ل!رسوبعثهصيئثيراساليةاأهلإلىرواحةبناللهعبدوالسافلةأهلإلىصارثةابئ

وقتل،عليهوج!!عزاللّهبفتحإسلصلمينامنبالمديرنةمنإلىويىلممعليهاللهصهاتالله

بنالأشرثكعبقال....قالواالمغيثقاللهيدى8حدكاالم!ث!ركينمنقتلكلت

ح!ت-برالهض!برتمنأمهوكأنتزحهانليفأحدثمطيءمنرجلاوكان-

يرىىالرجلانهـذايسهفيئالذلاءهزقتلمحمدأَونأقى؟هذاأحق.الخبربلغه

محمدكانلئنوارز.الناءوملوكالعربأشراففهؤلاءرواح!بئالقهوعبدزيدا

خرتالخبراللهعدوتيقنةلمما.ظهرهـأمنخيرالأرضابطنالقومهؤلاءأصاب

الأشعارويرنشدوسلمعله"اللّهصلىاللهرسولعكمجرض...وجعلم!4قدمحتى

ل:Lؤ3ببدرأص!بواالذينقريشمنالقليبأ!ابويب!ت

.فقرأتأ!فقريتوقوله.القيامةيومأعمالهصحفيعنى)1(

محمودشرحه236صألشعراءطبقات.سلامبنمحمد.الجمحى)2(

5291للطباعةالمعارفدار-شساكرمحصد
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وتدصثستهكبدرولمثل4أهر-لاثلمهـ2بدررحا،طص

تصرعالماوكإنلأتبعدوالاصياضحمم-شلالظسسراةقتلت

الضهخإليهتأوى:ثجةذى-دماجيأر"فركلت؟أصءبةدم

ويربحيسودأثقالحمالأخلفتأكواكباإذاالىديئطلق

يجزعكعباظلالأثرفابنانبسخطيمأسأقوامولي-قيول

دوتص!برأهلهاتسوخظلتقترواساعةالأرض!فلهتصهدقوا

ثهمايرس!لأمرعشهاًأحمكلىرعا!ةأوبرطعنةالحديرثأفىالذىصار

واوبرد!2*اطأبىلصا!خشعواكلهـما"تنرةوىأننه"ئما

وته-حالمهل!ينمثا!نالماوهـشبهعن!هربيعة:ابنا

و!برجحالمممالحاتيربنىالناسثءشامهـم.كتالحرثأنز"ت

)1(الأورعالكريماط-بعلىمخصىوإنمابالجموع-!ربإ!زور

رثاءفىشعرليهاةسب8رالتى4لىطهالقرهسا!هووء:أير"تاليلمةمتآ%رالهموء:اك

:لتقو،"!اليهودأشرافبيلهجىأبوةتلأنبعدأ4ةوكل

الرراحتعفيهاض!حربذىاًشه!!ت!نلمأمةينهولف

والرماحرجيةاظةِسبصفأتنخح!أقريرظةمنكهول

ا!راحااداء*هل!ا؟رصا!ز!ىذات4وألرزليركأنف!

رداح)2(جأوىدو:املا-ثهضالجالتبرأموهمأربوالؤص

ثموفارقتهأسلمتقريرظةبىمنامرأةلهوكانت،دققأهـله!شعروكلن

:فقالالإسلامفغبهقىوج!اتؤأ"مهإليه!انافعه؟أزعخها

Err-431من2!النبىسيرةالملكعبدمحمدأبوهشامابن()1

.بالقاهرةحجازىمطبعة-الحميدعبدالدينمحيىمحمداجعه

بمصرالتقدممطبعة-69ص91بالأغانى-الفرجابو.الأصفهانى)2(
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نهودىتعالىبللالهافقلتلؤصته!ايرومالإسلامإلىدعتنئ!

محمددفيالدفيلعمروونمودثنهموسىتوراةءلىفنحن

يرشى*)1(المراش!أبوابجهدن9وهد،:"انرسالةأنيرىكلانا

وذوقهماالغوىمن!حسمارةلقدواضممر!أتاْثيرا)يهودعاثأثرواأفالعرب

حرمةيرعونلاكاتوأاليهودمعف!!انأءير.نهماولصتاعوجماوقومواالمعنوى-لأ

فتركو!البلادعنإجلا!مإ!إالمسلموناضطرولم!ذا.معهومنىافيثؤذونوكانوا"+

.وتفرقواالعربيةيرةابزبر

؟

liaراديصد

أم

إلمتأصلهـمو!ر%العالمفئاليردقيالطوائفأقدممنالهراقيهود،تبر
ا!ء

عادثمم.ق586عاءذصر؟:وخدليلمىءلىَبابرلإلىاسرىاإقتيدوالذينلاءهةِ

فيالحهرثتبرمابلادفىمقيمةالباقيةاليقيةوظلمتلىكوريهأتامفةلمسط؟تإلىمغ،ايقفر

ثملبابرإ!ر!لىكراحتلالمنذفار.سلحكمأيهوداضفحوقدأشرنا.أنسبقعاْ

.اروربا"كمتحتظلواذا،ثبعدر،أ،غسطسأرإمفأروماتاب!؟تأ!بحوا-

ولمالمنطقةهذهئوجودمعلى-افظوااليمسدأتيرةالأنالممكنوءن

الكتابمنهموظهـر،كبيروبّحارىإقتصادىزشاطلهمو.كان.دالملإضط!ضوارتعر

.لمحاءهتى،.كان،الوقتذلاثفىذاخصىيتذاتبرابلأكاديميةوسانت.والشعراء"

.ذاكإ2(إذعظميضأنممدرثااْ
-.و!وسورإ

.العراقيهودعلى!مطفونخارجهأوالاسلامىإ!المافىسواءالي!ثودثرساوكانأخ

ضىفافعلىأته3لعلهواخمدايراعاتالتإلرمنبكثيرجامعتهموإلىإليمميرسلونر

كانوالذلاثامسلمونايرعاهاوأا،سلامجتضنه!افتيةيهود،ةأمهتةوموالفراتدجلة

التدروس)3(.هيئةأعضاءوساسالجامعت!تومديرى!امصلوانههافىَيدعون

!4ص91صلاغانى(1)

ثم،217عامالمتوئ"رب"عصرفى921عامسوراجامعةأسست)2(

وقد،992عامالمتوفىيحزلَيلبنيهوذايدعلى925عامفومبديثاجامعةأنشئت

.العلماءمثاهيرمنكبيرعددفيهماالتلريسىقولى

الدولجامعه-5؟اصالعبرىالأدبمن.فوُاد.حسنين)3(

ا%ITالعربية
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اكحريرايهودىاإمكأنفأأصبحللعراقالعربفتحبعدأنهالملاحظوءن

باللغةالف!سنىالفكرفىالقيمةذات4دايرسالكتاباتأشهرفدونتانعربيةباللغة

العربية.

تسمىرسالةمؤلش!وهوثافومبدمن!حنانهقثريراالكتابلفحرومن

للت!اليدهامأومرجعأ،!ازةقيمةذاتوثيقةوتعد.1879عاكتبهأالخطاب

.اليهودير"الديرلمية

الاطلاخوالىحوكان301لم1ماشربربهتأرصه،أحىالبارزةالمث-!ياتو.ن

،ولكنهاالمتعددةالفتأوئعلىتقتصرلاوهىبالعربيةبعفهالفاتمزلهالمعرفة!غز

يسمىومعجماًالقديموالعردللمشناوشروحاالقانونفىرسائلأر!ماًتختوى

فقد.قدالمؤلةاتهذهمعظمولكن،الشعريةالقصائدوبعض!،الحاوىبالعرببة

،خا!!بوجهالأساطيرواالخرافاتفىالطعنإلىاتي،تقدحىتعا)يمكانتولما

ظهرتالةنهذاقبعفمؤلفاتإليهفيت،التصوفنحوشديدميللديهوكان

ةةمتأ!صعصورفئ

فعالةمم!اكلتسامالذىحفنىبئصسموثيلالتلموديةالمدرسةزمماءومن

وليسبذاتهوتوىوعالمحىاللهأنأنذكرفقدالفلسفيةالد-بيةالدرإمماتفى

وحدهمالأزبياءأنيرىوحروالمصالتنبيمعلمفضلىيروهو،عنهتتميرالتىبصفاته

الكتاباتنة-زثمومنالأتقياءالرجالباستثناءالمعجزاتلإظ!ارالموهبةلديهم

يققة.عرفهـىانتلمودعصرحكاءإلىالمةسوبةتلكأما،التاريخيةهىالمقد!

ضحاألهـف0551مفىالتلموعماءزأبرمنأصليرو!ضحظهربابكمدارسوفى

.51للتورشرحأئمللتلمود

وكانت،القافئالةممرئالإنتاجفىكهيربقدرالعراقيهودساموبذلك

بهضىءلىوالردودوالتلمودالمق!س!ا)كتابعلىالتعليمْاتعلىتن!بدرأسغ

قبمة.علميةوآثاركبيرثقاف!؟شاطلهموكانالخلفيةاجمالتعاووضحالضاو!
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فلسطيني!ود

أقدامهـميروطدواأنواستطاعواكنعانأرةىإكالأواثلالع!لرتونهاجر

عإ:تالتىالأقوامخعنيف!صراعبعدعشرالثاقالقرنمنتحسفحوالىهناك

ملكاشازولواختاروافاسطينفىذلكبعدونالعبراستهروقد.اثهناتعيش

ئوكثم.م.ق079-0001منح!"امتدالذىداودبعدهجاءثم،علي!م

قسمينالمملكةانقسهتموتهوبعد.%ورشايمز!هيكلهوبنىسايمانبعدهالحكم

نأإلىالمملك!نبرلميناَنزتاواستمر.الجنربفويهودا،الث،كفئإصائيل

صاءالبابليونبراعاف!ء!بهوداأمام.ق072عامإسرافيلعلىأشورقضت

بابك.إىةكبيرأعداداًوسبوام.ق!586

رعايرافلسطهتأهلمنجعلوالنفوذمسوريامنطقةالفرسأخضحوعندما

هذ.نمت!طولما.4إطوريرالإهـبرأجزاءبريمنرصيةلغةالآراميةاللغةواتخذوالمم

مقصوراَأمرهايرمدفلم،فلسلإتيهودبينالعبرلم"اإكةءلحلتالنىهىاالغة

لغةأصهبصتبلالقديرالعهدفالافصولبهضوكتابةالنقوشىبعضتدوفيعلى

اليهودية.البدلئاتقالتخاطب

ا)خ!!العوا!لَمنعاملالارومانثملليونانفلسطلينخفوعكاذولقدهذا

فتكرنتالآراميةاللغةثنارافئواللاثينيةاليونانيةالألفاظمنكثيرنغلغلإلىأدت

وتهتلهخولا+إنيةيونانيةألفاظوب!ار"والصبرالاَرا.جمةمنمزيجهئجديدةلهجة

ا"كةثأقرأثرأنةالرطهذهتركتوقد.صبريئبصبغةةيهاالآراميةالألفاظ

البحتة.رةالعبرتالمزلضمنهسلىلميةالهجر

المإسلإ.يةا!ضارةمظاهرالبلادزثوصادتةلسط!تبصحالعربتاموعندما

العربى.العالمقلبو!ارتالساالقرنمنذالعربيةالدولةحبزفىيئفلسطدخفت

-زءاأصبرتثما!مماخاالقرنفىالاْموءةالدراةمقأ%فىفلسطبنظلتوقد

المماليلثدولةمن%فىءاًأص:-تالتاسحالقرنفىو.الثامنالقرنفىالعباسيةمنالدولة

"كلهـ.15مركزنكاالى

ا-!يريئ،اوقتلوأجنفلسطادثلاكمنالصليبيونتمكنصرسرالثافىالقرنوفى

إ!لميببين.ابمةب!زالاْصرثوانغ1871عامالفد!رمديتاستعادالدينصلاحولكن
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المسلحينمعاملةو"-نالإسلاملتسامحنتيجةفلسطينفىاليهودعددإزدادوقد

مخريراًكانالعربفجى!.العرايةوتحدثواالإسلامم!3ال!ليرفاعتنق،لا!ود

المبكىةزيرارةليومفىإلااليهودعلىممنوعةأورشاجمكانتدإنهدرأدإمفنذ،لايهود

البقاءفىرغبماإذانطىالبيزالجندىرشوةإلمىأحهاناًر!مطراليهودىوكان

قامةوافيالقدءرإلىالعودةللهودأباحواالذينهموالعرب.أطولمدةالمبكئأمام

.العبادة4رحرالمسلمونمنحهمكاةج"

مرموقاًكلكاناًتحتلالعم!ورأقدممنذكانتفلسطينأنبرالذكريرالجدالثىءو

يشوعالأديربالعالمظهرالميلادقبلالثاقالقرنفقوالأدبيةالدريخي!ةالدراساتفى

كانو.لأدبيةاالأمثالليكتابئوايضخهر:ياتعلقوالح!4صغيرهوودرس،هلىجربن

الروحانيةالعلومإلىوالاتجاهليشرليمتهوالعمل،اللّهء:ادةعلىاليهودبثدائماً

أقواله:ومنوالإنسهارر"

لأألإلإلأ6؟؟6بأ؟؟لأأ!؟بملأأ؟6ثاثتأ؟+أث!7؟9

6لأأ776*ث!"956ألأ76لأ؟!م؟616"فى

61!6!بر2لأثلإلاأألأ؟!يم6لأ؟*ول7؟616؟ه

؟؟؟لإ؟96أ؟؟7أث!9برألأأ!مفىألا16ألإ،66؟؟لا!

.96اي3O؟لأ3؟6ج؟ث!إ*أ+أ؟،6إ"؟؟نلأ

"أ!6ث!6دير6ب!!؟7هلأ؟،1+أ73ائبما9؟؟نج!أ+الأ3إ72ابت

د!661336ث!67لأ779+ألدلا6"ول6*إبرا6؟7*نبأ7vلأ6؟ه
::7.:.7+-،..:.::

برأ؟6ول"313لمجا*711لالإ*76إ6"6أ"7،!7.6لأ6؟8

يرا؟!إ؟*؟366إ؟يراه؟إ؟ي!6ب!6؟لاه*؟"بر؟6

إ*6)01(.أ6*؟!أ؟:؟6؟3إ97؟،57؟6إء771!م3نجبهأ7

33517؟"6*7ر،37؟60،!م637+)1(
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بأعينناانظر،إرحمنا،تلوقكلربلىر

فوك*رلمالذيئالغرباءعلىغضبكاسكب

برطشكقوةير*رفوا-ىمعنايرلىكارةح

غيركإلاهلاأ؟4ليما!واوليصرفوا

ء!ائباثبكك!وادكرث،تكاكل*-برزجدد

إ:داير4ءحاافي"ارا)ث*بونل!3ليم!وبشطشتاتا-خ

رإ"3اثبرني"مرا!ا؟+كإدهسعله--"أ!ةلمقتإدْىايث*"لمث!19
.مء!

ء:!مس!نت1وء-أءوةلىيىإثمدر"4تإ،لىساءر-م

برقحساز؟ياءثاواةم"ار11إش!:إثء"ا-كجىدد

ك!(؟ت!ا!اإ-!زراادقوإيحىثاصمنتظراإثليزواامن!

:اا4الضايروا)إ-لينيةاسهاتالدرثافروبت!م!طسا!روايئاذاةإسطإ3تعلماءوكلن

فىتأواناهـ!اءلماوالع!افإشنهة"لياءرفإذىاأ13د--53ررلىف.تْعقيبا

:كلخم!لا.نهةلىكلغاؤ!!ةذهـاءصآعنه

نءويشةلموكا-تكردْاخاروليتملقو"صترنةا،لى"تإؤ""ا)را.ت18برفينلاتم!3

الأموركثىليإن!!ا!-لمم6الأ:أزشلرريرزعلماءحطصإزِّأِكلدريةزس!نولا."لمثالمهدر

-از!س!!لا.تهم8مدليونشليلىك!تؤون،!صلا4ليالعهالحهإذيمتوبعدعماضقررةا

لي؟تك-حما!تدلا،دال!برممه؟!بولث"اءاطربرسبمابضءفأ،اًمهكر8"قيظإلى.بهتالزإ-كل

ضثقيالأ!سارتخا)كدا-لا.الأ-إزباكلح!ذالَتفكلولاأ!ا،ثرإثيشه*رأتدونةفص

السلة،فىماك!ءأتلفتءطت،إذاوا-صلىةتفاحةؤإزاسوءاأهـت!إبف!تحاكيهمأن

.)1(كل"لمهـموتثاب4ءأعياف!أمرإححهمهـارالأخاطب.ل!

لأس!2وهو"إا-99927!63733الحدادءتر!لمل!باليوحمناإ!ا!اءاةضجمروم!ت

.3!افيإ-طهاالتة!ودأثسفىا)ففلىإله"يرصحوفا-ط*يئفىلي"طبركلدر.سة

0391.k .M The Story of the jewish people Vol. I .p 178 - 917 London!1)؟ءك Myers)
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التنهأسيربهشبكتابةبرأباوشمعونحيابرأنجااشتهرا،!يلادىالثالثالةرنوفىَ

الديرلمية.

فا"ط؟تفةروأتْعدةاستمرساذ!االظا!رألعلهىألنشأطهذاءنالرغموءلى

ن.اطأصأمتابعةؤ،زشاط،33وانحصذ،ثبعدإيهوداأحبارأطأ-توابتاض!أرةقد

سبقتا)هتئةالفهش!ث-اصةو.ثقافأد.لم!خمواطةفزأتليلىلذ!اثا،،ءأقوو!مرحبق!ميى

بىالا!ت!امجديرعل!م!(اثشأىَمنضلمواذاثإذاليهو*-يتْءات.ر!ال!رالفتح

:4ل!صريرمعلوأى-ابشَانوا!اسسمسرداأث:ممنواإ!"اء"واالتجارةفئفالص"نموا

فطواك.العربىالفتحبعدلاثوةأنعلمىؤالحيادأتأَأَتدرفي؟ونيشاربدأوا!:ص!مغير

.الهربمفىلمماءتلهين!!انوابلثاقافةمبدءىجنفلسطثوديركنلما!ويى!قاورالعك!

مصريهود

هذهاتخذتفقدإليهاأشرناأنسهقوقد،قديمةعلاقةبمصراليهودعلاقة

مصرمساعدةير"شدونمااًكأيركانوافاليهود،القرونعبرش!ثكلظاهرالعلاتة

إلجها.وي!جرون

شبحوقدلفلسطينالإسكندرفتحبعدكانتمصرإلىجاءتجماعةوأم

قيصرثوليوسلهمأكدكا،ير"الإسكندرفىارالاستهرعلىاليهودالأولبطليموس

سقوطبعدمصرفئالمقيهيناليهودعددازدادوقد.3وامتيازاالسياسيةحقوقهم

مصر.إلىبالاَلافأسرىاليهودأرسلفقد،تيتوسدعلىالمقدسبيست

مصر.عاصمةأصبحتأنبعدالفسطاطإكمنهمجماعةوانتقلت

يم،حيافىجدريىةصفحةفيعتبرالإسلامرايةتحتمصرفىاليثودتاريخأما

كانوافقد،واطرمانالظلمعنهرخأنبعدويرلتقدميرقىأخذالمجتهحأنفنجد

العصمرابانخاصهةالإسلاميةالامبراطوريةفىاليهودئرساعنممتازةبمكانةيتمتعون

ا!ناعة،باواشتغلواالتجارةاحترفوافقد،الحرفءتلفومارسواالفاطمى

.بالمجوهراتلاشتغالهمبالملوكاتصلواكا

الحكومة،سلثفىانخرطواقداليهودأن!بدالحرفهذهجانبرإلى

فىنبهتشر!ىيةأ%زولعل.كثيرونمنهمواشتهرالمراتبأعلىإلىورصلوا
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العرلىالتراثنثسرفىوساه!ت،العلميةالدرأساتمجالفىالعبر!الأدب

429الفيوىسعديرأهوالإسلاى - AMYلذاالفيومقرىمق4قررفىولدم

با!لإلىذلاثبعدهاجرثم،فيهاجمصرفىنشأ.الفيوىلةبعليهغلب

الدينفىبدعمنال!راءونأدخلهماقرأوعندما.سررالجامعةمديرأعينحيث

فبين،الإسلاىللدينالمتكلمونفعلهماالدينلهذارمعلأننفسهعلىآلإيهودىا

وسارالإسلامبفقهاءماحدإلىسعد،؟شتأولقد.الع!لحالاتفاق،يفقكلالدينأت

والنقاشالجدلأساليبكلنهماستعارانهبلوالإ،!احالشرحفىخمهبم!مءلى

ثعارضأالمقدسالكثابنصوصتعارضتإذاأنهآرائهفن.آراؤهفانتشرت

ئأخذأنبهريئصدلاالمتعارضالنصأننفترضأنفلناالعقلحكمخصريحأ

-ازأنهاعلىممانيةالجهاللهأوصافتؤخذأنءبوكذلك.بحرفيتهالمقول

البشر.بهشصفبماة!ف!إنسانأليساللهأنذلكحقيقةلا

الأماناتيه،5بالعربيةكتابفىالكلاميةفلسفتهالفيوىاسعدكتبوقد

المعارفإلىتثليروالاعتقاداتلميةالدالعقائدإلىتشيروالآمانات.والاعتةادات

أقواله:فنالعقلالبحثبواسطةالمكتسبة

بعضأ،بعضهمفي!ىذلك،ياحلئلاالناطؤثنرجنالدماءح!نالحكةءنأقول

القتلف!طعهم.الح!يمجهمقصدالذىالمعنىبطلانالألممنيحسونمابعدففيه

..فيهواستعملهملهخلقهمكانالذىعن

بعض،مالسرقعلىالناسبعضاتكلأبيحإنلأنهالسرقةحظرالحكةومن

أليضهأالسرقبطلهذاعلىالكلاتكلإذا!لالمالكسبواولمالدزر!ممرواولم

قولأوائلهامنبلالحكةومن،منهيسرقشىءوجدلاإذالأملاكببطلان

حالهوعلىهوبحيثالثىءعلىالقولهوالصلىقلأن،الكذبوتركالصدق

الحاسةوقعتؤإذا،ا4حاعلىولاهوبحيثلاالشىءعلال!ولهووالكذب

النفسفىالقولانتقابلغيرهاجهيئةالنفسعنهونطقتمابهيثةفوجدتهعليه

هذهأنتظنكلنالناسمنورأ-تأقولثم،بمنكرتمازمهمامنوشعرتوتضادا
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عندهوالحسنوأكهآلمهماعندهالمنكروإنمابنكرةليسالمنكراتمنالأصول

.)1(وسكنهلذذهما

:يقرلآخرموضىحوفئ

فيوصل.المجازاةوقتقوعزجلبناريحنهلةهماكلمنيانوالع!اباضواباإن

زشبهءينوهى.واحدةعينمنجميعأاوهياسشحقهحسبعبدكلإلىم!ثما

الطالحينوتحرقللطالحينلاللصالحينزفىءفهىمض؟""ءرقةالنارخاصء4

الحين)2(الم!لا

يهودىعالمالتاسهعال!رنفئ"صرثأرضألمعتإىاأمفخصياتاأهمومن

إلى،سافرإذىاائيلىصالإ!سايمانبنإسقهووالطبوالفلسفةاللغةفىايضخهر

-والمبادلىَءإتعريرفاتاكتابئوكتبوالفلثالطبفىَرسازلبعضأفوأوانالة!ر

والدفي.اليونانيةالفلممهفةبر!نأ!وؤ"قاتحاولالفاسفيةوآراؤه

المتوفىكلسبنليودىفبنلىجؤوبش!-!ىيةوزتالعاشرالقونوفى

لصلمحآسه!لوأنهؤ"4ا"اؤلاول!خأنبر*دةاراوزاوزولىآلىلموالذى199عام

.للوزارة

بروشليلمهبوكان4901-5831دانيالبنداودأيرفاً.Aيردوكللق

1338-1122هكوهـ!نوممىلمح،المهـجرأكاديميةرثيسأىجولةليشييت

.يرمةوبالجاؤونأكاديميةرئيسأىرجقوبجاؤنيشييتروش

تجتإبراءيماشتهرعشرالثاقالهرن4وبداثعشرالحاد!القرن4كايروفى

إبراهيمصيتذاعأيرفىأالفسطاطوفى.الفسطاطفىالتلمودعلماءمنوهوناتان

.2231عشرالثالثالقرنفىالعلأءأكبرمنرمدالذ!نصيمبن

"!68-أبريلليدن،115صوا،عتظداتالأمانات:سعديا.الغيومى)1(

265صيوالإعتقادأ!لأمانات21(
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موضحكانت،كثيرةيهوديةعناصرمصرفىكانتأنهوجدناوهكذا

لى.العرالفتحبعدحبا"3وازدهرتلالأمانو؟هموا،البطالمةعصرفىعطف

ولكنهامصرفىالمتواجدينعلىقاصرةالرثودلقجهاالنىالحسنةالمعاملةهذهتكنولم

العربية.البلادجرخفىقاثمةكانت

يقيافر1شماليهود

ترتبططائفةهمرل،4عنصريروحدةعامةبصفةاؤروقياشمالجمهوديثكللا

الهيكلبتخربعدموجاتهيئةعلىالمنطقةهذهإلىقدمواوقد.اليدوالتهبالدينم

برالبر)تحولنتيجةالزكلنبمرورعددهموازدادالميلادىالأولالقونفىالثافى

الاضىطهادمنرليا5ًمنهمالكثيرونوفدكا.الروماتالحكم4نهارفىاليهودثةإلى

أوربا.فئقونهkتالذى

فىشهمالكثيرونونبغوالسكينةدوء41اليهودوجدالإسلا!العصروفى

الذىقريشبنيهوداالتايىحالقرنفىصرثمنذكروالأدبوالفلسفةاللغةميادين

مقارنةمرةلأولوضىحفقد.المقارنالنحوفىالمتعمقةبرلىراساتهصيتهذاع

وتناول،الورو،ةرا)قواءلىلىالؤاًاهتماماًواهتم.أساميةااللغاترينهادفةواسعة

العاشرالقرن4بداروفى.الأصلميةجذورهااىإالتوصلوحاولالصخبعض

دراسةإهمالمنفر!ايحذرمفاسأهالىإلىرسائلثلاثقريشبئجهوداكتب

.ر"والعبرالعربيةاللغضجنبرينالعلاقةوريينالترجوم

إلمطذهبثمفاسفى029عامولدلبراطبندوناشالبارزينالعلماءومن

اهتمقدأنهويرجمدو.العربىالنحوأساتذةبعضعلىودرسبهاالمفتلقىبغداد

الشعرقوانينتطبيقحاولواالذيئالع!رو!نأوائلمنكانأنهإذالعربىبالشعر

فاسبلدتهإلىعاددراستهدوناشاستكلأنوبعد.العبرىالشعرعلىالعربى

با3عرفعبرراقاموسةألفماوسرعانأسبانيافىذيثبعدعاشثم

القيمةالمعلوماتمنكثيرأدوناشقاموستضهنوقد633"ولمحبرت

ا!هدفىملوردفهمف!بهاوالاممتعانةالعربيةباللغةالعنا*ةوجوبإلىفيهودعا

ثظيم.
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االذىالفاسىداودبنإبراءجمالمشهورالعالمعاشأوضأالعاشرال!ونوفى

كاملةمعرفةعنءممشفوالقاموسالألفاظجاءباسمالمعروفبقاموسهاشت!ير

منكثيراًفيهالمؤلفاقتبسفقد.4اللغوربالنواحىكبير:اهتمامالعربيةباللغة

قاموسه:مةدمةفىقالوقدالعربالنحاةوأقواللىالعرالنحومصطلحات

إلاالعبارةعلىليقتحمألاعليهيجبالتنريرلكتبشرحإلىليشصدىكلنان

بهاوالنهطونحوهاألحانهااختلافوعلىوتصرليفهاشروطهاعلىالوقوفبعد

العلم.طابفىيرءبسلو311رليفيوالعلمليقوىمماذلكةإن.يجبماعلىأيرضأ

للمعاق!قاعدةالترجمةوكانتمحكمبشىءش!بجهةكانتالقراءةصناعةأحكتفإذا

.)1(الفقهتكأةالمعاف!وعلى

وقد5621-599وافىالقيرثمقوببنونيمأليفىأالهامةالشخصياتوءن

؟لابأ"أشباممعرفتالشعبيةوالأساطيرالقصصمنمجموعةمؤافباْنهعرف

منالعملهذاويرمتبر،والفضيلةالإيمانعلىتحثءضىمونهافئوهى.معسيوت

ففىبالتلمودالخاصكثابهمؤلفاتهأهمومن.القصه!ىالأدلم!النثرفىدونماأهم

:قالالافتتاحية

الضروريةالقوةللمؤمننفسهالوقتفىيمنحأندونأوامرهليفرضلماللهإن

التنزتلءمنالهدفإنويرقول،والتشبيهالتجسهيميسهطأنيحاولوهو.لأداخها

يرمطىالذىهووحىلىهلفالتنر،4الع!لمهدائماًالمعرفةتثيرهالذ!ا)شكإزالة

.الشعوبكافةعلىائيلإسيضأنرفعةت!نفيهوأنعزعليمزلاإثهاتاً

Solomonلم9 .L The Hebrew- Arabic dictionary of the Bible, Kown as Kitabط،؟

.36+4Alfaz of : David Ben Abraham Al 80"3 Vol. I New Haven Yale Universiلمة.صهأ



العربىالحكمابانأسبانيا)1(-فىاليهود

فقد.أالدقةوجهعلىتحديدهايرصعبطويرلمةأزمنةمنذأسبانيافىاليهودعاش

"عرشاعتلىالذىنصرنبوخذزمنإلىير-خأسبانيافىاليهوداستيطانإنقيل

-!يتالذى،أشبانيعرفملثرأسهموعلىالملوكمنكثيروعضدهأورشإئ!

بينهمؤيمااقتسموهايهوذامملكةالملوكهؤلاءاحتلوعندما،أممهعلىأسبانيا

طليطلةفىفآقامواالآندلسإلىأبحرتسفنفىالجهودمنالآصىووضعوأ

الثاقللهيكلتيتوسهدمبعدالأسرىهؤلاءعددوقدكان.وغرناطةوأشبيلية

.)2(بنيامينسبطمنآلافوعشرةيهوداسبطمنألفأبعينالأرحوالىيبلغ

إلىكبيرة4يهودتجماعاتهجرات-أنهوالمؤرخينمعظمعليهيرتفقوالذ!

بعدأدرثانالرومافىالإمبراطور!دفىفلسطينمنطردهمبعدبدأتأسبانيا

الهودكراهيةكرهأدريرانوكانم134سنة!نفلسطفىجهاقامواالتىالثورة

1-117سنتىبينيماةعلوقد،شديدة rAمنوإخراجهمكلهمتمزيقعلى

)3!.فلسطين

ظلواوقد،قديمةعصورمنذأسبانياإلىجاءواقداليهودأنفيهشكلاومما

.والعربالقوطيونجاءأنإلىالرومانحكمتحتفثرةهناك

الرومانعاملفقد،وال!وطالرومانمنالأولوناليهودعاقوقدهذا

وكراهيخهمبغضهمتظهرالتىالقوازكلنفسنواحكهم4بداليمنذقاسيةمعاملةاليهود

المسصصينعلىحرمالذى1tرقمالقانونالقوانينهذهمنونذكر.لليهودالشد-دة

أطلقوقد.الس!فرديمباسمالمنظمةهذهفىالمقيموناليهودعرف)1(

عممثم.اليهودبعضاليهبختنصرنقلالصغرىآسيالعملهأقليمعلىسفرداسم

.الشرقيهودعلىوأطلقاللف!هؤا

2291ن!7616ا9620لالأيا+67+فىلأ26لا!أ86-،3ءأ3+7ا69!ه+ا(2)

)3(Rios. Jose. Amador De Los. Historia Social Politica Religiose De Los yudios

.24391.56.deEspan y portugal, Ruenos Aires Vol.،1 p

(9)
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الزراععلىحرمالذى94رقموإلفانون،اليهردئم!جاوٍتزأونجارىتعاملكل

والقانون،يدنسوهالاحتىالفواكهأوالمحصولاتبمباركةلليهوديسمحواأن

.اليهود)1،طعامأكلالمسيحيينعلىحرمالذى05رقم

من.جديدةموجاقيتمثلتوانينعدةظهرلتأيضأالقوطيينعهدوفى

البزواجاليهودعلىتحرملأالقراراتبعضصدر!958عام6فنى.،اليهبرداضطهاد

خاصة!قوانين!صدرتكا.العامةالمنإصبتقلدأوعبيداقتناءأوالمسيحياتمبئ

كلطردعلىثنصقانونصدرلا612عاموفى.قسراًتعميدهمواليهودأبناءبنرع

بأسرها.القوطيةالمملكةفىاليهودمنالمسيحيةمتنقمن

كانوالقوطالرومانعهدىفئالثقافىاليهودىالإنتاجأنفيهشكلاومما

فىمهملينكانوااليهودولأنالاضطهاداتإكرةنتيجةالفترةهذهفىخاملا

الحكمانغىأنماأنهغير.الأدبأوالتأليفمجالفىم!ثمأحدليبرزفلمالحكام

فىبدأتقدالثقافةأنوجدنا-ىالعربحكيمتحتا)يهودودخلالقوطى

العلمية.ا!إلاتمنك!جرفىفنبغواللأنف!3ثق!3اليهودواستعادتدرصبرإًالانتعاش

!يقةومعرفة،واسعةخبرةمنهمواكتسبواالعربمنا)يهوداستفادوقد

وأوائلالميلادىالثامنالقرنمنتصفمنذكانتأسبانيالأنذلاث،ولغ!3دجمهمبخ

الحكاممنكهمرؤيهازثأفقد،عامةأوربافى4النهفىلىأسا!ههىعشرالثالثالقرن

.العلومزشرفىوافربنصإبساه!واالذينوالعلماء

وء!رهاوالنحوواللغةالأدبعلومفىالجهودمنكثيرخأسبانياوفى

فيها،الهودمركزأهمأسبانياوأصىبحت.الدولةفىالمراكزأعلىإلىووصلوا

وكانت.الاضطهادكلمنلهممنجاةفيهارأوالأنما)شتاتيمودمعظمأقامر

الإسلاميةالمعاهدوجودبسببوالأدبيةالثظفيةالناحتكنمنلهمسانحةالفرصة

.الفترةهذهفئالثقافىتطورهمفىالأشأكبرلهكانمماالعلمودوروالمكتبات

الأدبقوافربقسطساهمواالذيناليهودالأدباءهؤلاءمنبعضأَهناونذكر

.البرى

(4791t')أ.BeleyePedro Aguado Manual de Historia de Espana, ed. Madrid Vol

366.-363261,-026(!.
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جمييرولبئسليمان

قرطبةثولك.الأندلسىفىاليهوبىكاالبكرأعلاممنولجبيربنسايمانيعتبر

حياةأنتبمين!صبلتناالتىابعلبره،تأنغيرَحياتهعنالكثيرنعلمولا.1521عام

بر!مبكّرةسنفى4أبويرفقد.النفسىوالتوتربالأحزانمليئةكانتجبيرولابن

/العقبنيرقوتيائيلصدرقهوفاةأيمهاًعليهوأشالعميقالحزنمنمسحةعليهأضنى

عقلىبمذهبشعرهورضميرالأشعارمناًكثيركتبوقد.عليهفضلمهذاكراًفرثاه

المةفألممثلمتعددةبموضوعاتوتغنى.الفلسفىاتجاههفىيرظهـرواضحوتشاؤم

ءوكانالبخلاء،أحدحفلحضرعندمالخمروءى،الموعودالخلاصفىوالأمل

فىميرذكرهافلماهتمامهءلىالمرأةرشتحوزولم،الخهرمنبردلاالماءإضيوفهيقدم

من،أك!ثيرفكتبالدليلميةالنواحىإلىاهـخمامهوقدًسف.وص!يركزلمأنهويرظنأشعاره

ص"ينهْعنالشاعرءبرووْيها،الط!ولهرفىتتلىأصى:حتإىاية8إديراالأشعار

رة.ا)؟!ضسانفساءذابعنمةمددةمواضىمفىتحدثأنهع!،لخلاءىاليدالمتز

الى"!لىمقدوالنة"لىاىإير"4ؤرتهداومةر،لةجزعامة4لي-صمفيولبنجهيرالغةو

كانأنهءكر،إسءخواإوروافئااست!هـلكا،ا،قدسا)كتابمفرداتمنآَكثير

و!ن.جملةأوإلم!أَكونتأبرياتهاأوائلجمعتإذابحهثؤ!ىإئدهبعضلىفىمتعسفاً

.ا!عياداوفئبدلمعاافى-لمارتؤىتزاللابالشعردلىلمجةوصىية136نظمةلهأعاأتدم

كاملةمعرفةله!نتبلؤحسباش!راقرضلىعلىجبيرولابنرلمجتمرولم

سعةرطهـرصوفىكتابوهوالحياةليلمبوعحماهكتابافألفالفلسفيةبالنظر،إت

اللآلىءحماهآخركَتاراًإفأكا.رائعاًفكر،أء!وداًجبيرولو،يينابنتأسلات

أقواله:ومن.الختارة

561ث!ث!3!166"956ء6ث!لأو

ه؟!+7ث!-!لإؤإلأأ؟76لإبلا،!م؟ا

+6،!/3أ*"برثر+أأك!لأ-+3فىولث!ها

"-:..-04؟-،لا7لم"،

4أإ؟ولهإ؟8لأأ؟ث!656ولث!لألأ
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إ؟ولهأث!إ5أأأ؟؟ء6أ"أول؟ث!

-إ؟هإلإ!يم!536إلمجإ*7!ير26ل!بر

وله3إ6لأأ!أبأ؟؟ا6زا؟3؟ه

إلإولهلأ*6؟*أبرا؟63إإه*63

..؟ه-؟؟؟16باد،7إغأغلأي!أ37

67!6ول9لمث!6 637 ? MIN67برلا
:33 : * . - : 7 + T:

76+؟3637أول7لأ907إلم"غثت

"؟؟6!م؟!مأ!بث!؟ءد371جت!

ثإ؟ممبما6ير؟لأإلا7،1بأ76أ3؟5؟

ير؟31366؟7!،بر؟6لألبماأأولثت

(1")33؟7ثاث!33؟؟76أإغ7؟كغ؟ثبأ

ودملحميرد؟الإنسان!اهوالا،م

مطافهنهاير4دركولاامهأتذهبكالإف

سباتفىنامو،البلاءأتيهفجأة

الموطوءالملوثكالجأع؟الإنسانماهواللهـم

وظل!أوشراًكذبأمملوء

الشمسأشعةوتلفحهااحالرثتتقاذفهاكالزهرة

أخفاهاى51IIخطاعنستحاسبههل

6؟6ل!633يبم.6إ19ولث!+6أفى3فى63"33؟ث!69ث!،90()1

،506391يه،أق،86ءث!أأث!6+*أ!66!-لمحا!لمحا!6+

63،*لأ6



-133-

وانتقامكءفبك!تحملأنيستطغيف

تؤافذهولاوانقذهـبرحمتكفاحفظه

ذاب!-"ورقة؟الإنسانهومااللهم

الميرانكفةعلىوضحإذالهودل

غشاً!ررليءكذلاثبالطيررالملىءالقفصمثل

الأبدإلىذنوبهستأيهرهل

ويذوىنحلوتلايةىالدخانثكإنه

بذنوبهلابرحمتكوعاملهفاحفظه

خر:7موضعفىريقول

*+ل!؟؟.6،وكب؟6غلأ97؟؟!3إإ،ب!ال!3*؟ث!؟

r(,93؟د+؟6؟أ6و+!بملألإ9لإ5؟لإ 7 3 vl ' ni 7 i'.

.+؟؟ذ+1؟لإ+13بر6"37؟!71ا3!"13

.،؟أ356برأ6؟ءكا!!برأ

6أ3!6ب!1*،؟6"؟61ي!ث!6؟؟؟ل!

ك!؟6؟برهأ؟؟6!+نمأث!؟76ا؟95*ب!6

لأ6ء116!*+

لأأ؟6لإلأ6أ!بم6ث!يرأ6د؟ول؟؟ث!7،بر

...ب!36ك!7إ6الأ6أي!6

ء؟كت6؟لأءألأالأ؟*ثب،!لإلإ؟9ك!7؟؟

6أ3إ؟7يألاءأ!ي"ءأ؟9
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غو،6*!!بمأد؟63!بم؟ه6ذك!2جم!6

6 minxiد؟a.ق!.؟ة).6إلأ96ألأ،")!اء3."لأال!*ك!أ؟

.(1)+901073كايم6لأولل!ول6؟*6

أمامكوقؤفىمنوامتحيتخجلتلقدا!ى،1

ؤمذلتئهوافىمحلىلطغىوقوتكعظمتكان

وهنىكوفي،عظمتكفبمقدار

نقصئليكونكالثبمقدارو

وجباروحىورحدإنكإلهىيى

وح!يم،وعظيم،قيومانك

/خداعفبمأناأما

خاطفظل،الحجرأشبه،بالخجكمملوءوعاء

......يرمودولايروخهواء

تحصىلاذنوب!أنأعماننىإلهىيرا

لساقرر!ردهاأنمنأكثروآثامى

البحرفىكالقطرةهومامنهاسأذكرولكنى

المئلاظتمالبحريسكنفربما.سأذكرها

وتعفوالمد،ءفىتسهحوأنت

ايضا:أقوالهومن

6،الأأير؟66بيما؟؟*لاأ؟95؟7إفىث!7؟؟6؟

6،لإ؟؟لإ"9أ؟؟.لأ77إبرأ؟36ل!6؟ه:ث!7!

فىبم!لأا7416-571ثم،أ7ث!66!313"3ول0366لا636-9(1)

"439؟فىفىث!7؟

-ائر9وللأ
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6"6لر1672""1بر؟!MIDبر*،
:7.-:3*+-.

د!*؟د،".،؟؟ي!..-6!بم!!في603MIn'"3tllv*3؟
:::::.:.،،"،:

.+"تمك!36برلأ3"61ا0لأفي66اولأ،أأوللأ
:.،:كا-.

ورة3لأ3*3+"؟5310.3!!لأ!فى*7ركامي!ول

،:::.،،)ة--:،-:"

.1111(لألأ9لا.67+زا66ةثالأآ

:-.،،-

3-لك.!ومملوكهعبيدكالكائنا!+وجإخالإ!أنت

الأضناميطبذونّ!الذيئأولئكمجدْفيمقلفيولا

إليكالو!ولجميغافغايتهم

نسيحمكانمةصدبمالمكفونينمثل)كنهم

مهدمةبئرقأحدمغرق.الطريقضلوا

قآربهموصلواأنهمظنوا.حفرةفىآخروسقط

جدوىدونتعبوالكن

:أ!رىيهودا

العبريينىالشعراءأكبروهو،اللاوىالحسنبأفيالملقباللاوىيهودا

بالشعروليوقدالطبودرسا08".عامحوالىطليطلةفولد.الوسطىالقرون

كارالأخاءالغزلفىالشعزأنمثثيدققدهناكصي!ت!ةوذاع،قرطبةفىحياتهمعظموقضى

الزاهيةوألوانهاالزهورعنوتحدث.بالجمالوهو*ثكسوالأرضبالربحتغنىكا

الخمور.كالرجلفتتأرجحبالسفينةيرلمعبعندماالبحرلىموجأوضاً،ونظمالبديعة

ينن3هث!!3أ6دغ6/1+فىة13+أ+؟3با66؟"6-05؟03أء96"(1)

ول!بم،أد"تج!؟،لأول6ه736"ة،6ئلأد؟*7،7ا65ءأأ!ث!ول76ا261أ+*هـأ
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الدينيةوغيرالدينيةأشعارهضمنهشعرواندولهالديرفيةالأشعاركتابةيجيدوكان

العربى.الشعرنظاممحاكيأ4بالعبرثكلهاظمها

اللفظوجزالةالأسلوبوسلاسةالخيالوقوةالعاطفةبعمقشعرهويمتازهذا

منواضحأذلكولمطهر،الفلسفةبفروعواسعةدرايةلهفيلسوفذلكحوهو

ليروالفالحجح"ْبالعربيةويسى36*6؟."63بالعربنيية!اهالفلسفةفىلهمؤلف

أولهدوهو.والمسيحيةالاسلامهذاكتابهفىناهض"وقدالذليلالديننصرفى

.رمزىييودىفيلسوف

اليومحنىتقرأ،وهىبا!مالصهيونيةالمعروفةمرثيتهاللاوىبهوداأناشيدومن

المقدسبيتخرابذكرىيروموهو(%غسطس)آبشهرمنالتالهـخاليومفى

:!هيونجبلإلىبتحياتهالشاعريربعثوفيها

،93!

؟؟؟6أكاه!؟"97؟لإك!؟ث!؟7؟916

ع+6ليما؟؟9؟56!؟أ؟أ"97+؟"

!76!ولأ*ي!!أدأ!ول36؟!؟6!يمة

361!7د؟*!ث!3أ6م!آ!3؟

-؟د"+أبأول؟أ؟ر*؟؟6*؟؟!أ7"؟

66؟؟؟-؟لأ!؟؟؟؟6؟3إ!ول."؟؟

+إ؟7ا9؟؟أي!!.!!ير+؟6!6!*

6*؟ب!3+أد9بربر؟65ول3؟7؟!

6!؟إ؟6!؟؟6؟لأ*3*؟لأ"ب!/
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كطل-.الدخثذرفالذىالأملسجينسلام

العاليةجبالكعلىالمتساقطحرمون

بهاأطيربأجنحةلىمن

أطلالثيبنقايفجهرخ

وأتوقىأرضلأعلىبوجهىسأسجد

ابكقىمنالرحمةوأطلبأحجاركإلى

آبائمأقبورعلىوقفتماف!ذا

أبنائكخيرةمنفقدتلمنحبرونفىرذهلت

...2جلداذأصل"حتىوبساتينك!ولكفىأتجول

الحريةالىرأ-وق.روحىفىَالحياةينفثهواؤك.

جداولاثمنيسيلعسلا.زكيةرمالك

القدمينعاريرأَحافىذهبتلوأسعدفىما

أقداسلطّاقدس(وإلىالمتهدمةهياكالثإلى

مكنوزأالعهدتابوتكانحيث

الهادئةحجراتكف!)1(الكروبسكنوحيث

:قالوأشرالشمسوعن

"؟+أ6؟هلألأة؟3إ""!يم

+أييمإ؟لأث!إ؟+؟51،6بر51؟7ا

،بأزافىلأ6؟إث!أ+أ+Giإ؟؟ه

*لإ؟+أ!أ*.؟لأأ؟هأفى؟؟9

أجنحة.ذووأنهمعنهمويقالأللىقبلمنيرسلونملائكة1()
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6إإ3لأث!+أأ؟يإ7!يمفي6لمإث!3

أ+9ث!3أ"6برايرليما؟،؟لا!م؟"39ث!6

6396يرا633يبملإ؟اأير؟63أ؟هثلإ!3

إ؟لأ؟636إ؟لإغ3؟؟؟6إ؟-ليما؟أ6ث!كاذ

س61!مء6-؟616ك!؟لإ96؟إ3"ء331-

66؟6إ61لمحا+إ!كب.أإ3يا7ا""ير

7+بالأ3:إبألأه؟67؟!فى"9!!يأه

I'؟"66؟ ll66*أ؟بر

-7الاأهأبر!مtبيا*"6أإأ؟106ثص!7ا

3*"31696د w3 o9؟؟n(6696؟)(.

صهيون

سبايراكتحيةثردىهل.صهيون

قطيعكمنالبقيةوم.السلاميقرئونكالذين

والجنوبوالشمالوالغربالشرقمنالموجهسلامهمتقبلى

وصوبحدبكلمنوالبعيدالقريب

ولأ7!396+79-؟33.56لأ6،19-لا؟9666،6)1(

5691*1393+7.لأ"798

73-27176rimsi



ثا--5

معدطأكونهذللثعلىساعدهوقدوالسخريةالتهكموهورائعأتناولاتناولهشعرهفى

الموتعنالناسلكفكفانالاًص!خفىيعملكانلونحسهعن!قولذلكوفى

الشمس.غربتماالشموعبمفىيرمملكانوول

اللاذعة،بالملاحظاتتزخرقصيمرةنقديةالعموموجهعلىعزرابنوقصائد

الخطابيةالأساليبمنوخاليالنفسإلىوقريبوجذاببسيطىفهوالنثرأسلوبهأما

معرفةأنيرمتقدوكان.العبرىالنثرخلقأنهيرقال!أنالممكنومن.التنميقومن

فىأوضحوقد.وتفسيرهالمقدساممتابالاستيعابضروىأمراللغةقواعد

عرضهوكان.قبله-منالمفسرون،يىركهالمالتىالغامضةالأموركايرأمن.تفاسير

قيمة.معلوماتعلىويحتوىوالذكاءالمهارةفىَغايةللأسفار

اللغةقواعدفىكتابأ1145عامكتبفقدكئيرةمؤلفاتعزرابنا!يمولإبر

لأاللاهوتعلمعنكتب1158عاموفى.1145عامأيوبعنوكتابم،يةالعبر

العربية.اللغةعنفلكىكتاببترنجةقام0116عاموفى.السبتعنورسالة

.والرياضباتوالفالثالفلسفةئرساثلعدةوضحوقد

لا:ا!؟لهمن

ليما؟؟هإ؟!7!!!؟أ+؟!م

9؟؟فىول؟ة؟ير؟؟113ه

6إ؟5*أأول6إ6ث!609لأ

ولأ؟*ليمايز"!يم!*؟"76"

?nlxث!7؟؟؟*ي!!7؟*!لأ

كايم*؟*3أ3إ+ألإأ"؟*

أ*؟؟برير؟؟؟156ئر؟ث!76

!بم+7د؟*ه!ث!أ1؟!إلاثاثا

"-14rain
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30؟7ا1؟*؟ثه!3316؟لأيلابر!؟

ب!؟66!بر/لأ"هلأأ؟9بروأ!3!بم3،*

.9!ير+6)11؟يم؟أه!9156"يرلأ*

الأبدإلىيسطعانوالقئرْالشصمن

إيتومفانلاولوليلانهارأفيسصجلاق

رهفوبلننسلرمزهمأ

متخد،اضعناًدائمأليكؤن

تقذمةاي!!ننفئتأخيرهالظلفىكانإذا

الأبدراسحّ"إكضيمائأ+فهو"شذنييحْشنئلا

الأثشأفى+.صؤتْيخقثحتئ،متْىلن

عزرابئابراهيم

كبترعشظرموقضى2901عامالأندلسفىطليطلةبمدينةقعزرااءيمإبرولد

والمؤلفينوالكتاببالعلماءالوقتذلاثفىتموجكانتالتىقرطبةمدينةفىمنحياته

؟وله"*ةمفنعلأَمهر-*وكأدن،الح!ع"بعلومو-مثيغالدينأصولدرسوهناك

كبارومنومفسزاًأوشكووشاعرأًوفيلسوفاً،د،يخيةتراتيلكازبفكان،كثيرة

المهن.نحتلففئمتعددةمؤلفاتوله.الفلكعلمفىالعلماء

مقرآلندناتخذثمواليونانوفرنسماإيطالياإلىفرحلكثيرةبلدانفتنقلوقد

1167عامتوفىحتىله

ثمأرمنأشعارهوكانت،الأءراضمتعددشاعراًعزراابنكانوقدهذا

احداًوموضوعةهناكأنغيروالوجدالنالشعورثمارمنوليست،الدراسةأوالمنطق

31633168417*6630فى630ببمابر؟9"6"،66)1(
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؟"6؟39+95"دث!

!3بر؟؟6ثه51!ك!أ!م

؟ؤث!؟يأ+ليما؟3

!3"633بر*أيبم؟95

بر3ك!أبيما؟6؟6

؟"بر3ليمايإ6"أ

3،لأ*+كالاك!661

،-5*.

(1)3لإافى9؟؟77لأ

االبوُسقصيرة

دوراخهافىالكونبروخكأن

ولادقيرومرشهـدبلاتسير

متاجراًالشموعبمفىكنتلو

وفاقليومشمسغربتلما

أستط!نجولاالنجاحأحاول

أضكىالسماءكواكبلأن

الأكفانص:عفىأمملكنتلو

ممرىمقأطولالناسلعاش

مبكراًينالخيرلدورأغدو

مضواتوالىفيقال

(1)*137116630 * C.3أ+ا + pi6!*د111؟يلا-لألملم3*66ولول

،،4918ء636َولأث!6!أأ7ا08-9ك!كا!أ166د
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تهمقصلىءلمسابالوو

أووأللفرش"يقال

مهرعلىإمافهم

فرش!علىوإما

لفقير3ه

ولد.حظمادون

ومصدا!الأزمةسيداليومإذااستقبالهكيفيةمبيناالسبترسالةفىأقوالهومن

إليه:وأحبهاالأيراموأقدسكاتالبر

9لإ؟لإاإ6للأبيمايلأ؟6أ؟"لأWimولأ؟"لا*7؟"ه؟؟؟يلأوللإإول3!+؟،

أإ؟إ.بإ؟+37؟"أه66لإبلأ6؟؟؟بربأ.لإ؟+؟7.*67؟*؟6

؟؟،،لإ؟!يم3+"لإبأ،666!؟؟.إ؟*ل!الإ؟؟ث!؟!برا،؟؟03؟5؟؟6؟

"؟36iri!7؟ث!أ+763؟!*لا9ل!؟"371بر!ث!!6َ266ثلإ؟ا؟6؟*7ا؟لأ

6،؟ولأ!م+لأث!3+أ؟إ6أ!73يرأ؟6*لإ؟لإ7،6"إب!أكااة؟!+!ث!3.*

؟؟إ؟+أث!35يرا*76َث!ء66إأئأأ؟"أء6؟إ؟5أ36"6إي!6ث!36!6

ك!"؟؟"ه*+3؟أأبلإ7لإ؟6!6أث!"!؟أأك!7ا+.؟"برول*7*6!!؟؟6

ولin6؟]6ئرأبز+*؟كاي!6أث!"3"لأ3+بر؟إ؟39؟إلإأب!كالا6لأ67لأيلإ

ألأة؟6؟؟أ؟*!لأ؟6*؟*7اد؟7.6ا؟؟+أبر؟3!؟ير؟6!*؟ييلإ6إث!؟!*كم

ول6.،7؟66أ!ملأ؟*ث!7!ي*إلإ!ي6؟*ل!"لأ!مبرأ*+ث!لإلإا+لإل!35

636*إ؟"ث!+3ثف6!هل!6،كالإلإ؟؟لأ!!م*ل!.ب!؟؟؟*ث!6*ولهل!

*!6،6،ي!!"6.366ا!ول+3ث!***ول3!ثو!الألألأ"أ؟*أ؟لأ!لإ*؟*

...،،و!!؟/3:ا:.(-ل-،!.34؟.
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!36ْ"1؟6؟لإص"7؟6*لم!؟6*+لأ3!ه؟ث!9د؟3به!؟6ث؟مث!*ك!

.(1)؟ث!!؟ولل!(ك!ول22ك!؟*"7+6لى/أr-,m*64;,،"فا3،لأه*د؟أ73،ثبم،!أكا

::.،3:،!،؟،،.3*:

فىالسبتليلةممتصفوفى،)2(وعشرمائةوزرخآلافأربعةسنةفى

فىعزرابابنالمعروفلأسبافى61إبرا!:مأناكنت.ريايرشهرمنعشرالراخ

منالسابعةالحدودىالواقعةلمعمورة71بأقاصىالمعروفةإلجزيررةمدنإحدى

ثكلفش!ى(مناىفىورأيت.اأصهاورحرئمأناوكأ.بهانةيمضاكا!رحدود

.السإتلكأرسلهاإىاالرسانةهذهخذلىوقال،كأتومةرسالةوبيدهأماى

أكر!ىوالذىالياهاأعطاتالذىالجليلالاسموباركتدلّهوجمدتفانحنيت

ت"بداليفىؤكانت.وقرأتهاطه:اتقطرانوكانتابيدىوأمسكثها،الكرمهذا

وكادت،أحشاقفىقا.بئسقطالأض-يرةالأسطربقراءقئولكن،كالشهدحلوة

نأريىممنفانهأخطأتأوأ-رمتبماذاأماىالواؤفوسألتنفسىتخرج

وقبل.دائماًإسبماتاأحىبتوصماراهوعلهىخلةىالذىجلالمهالال!معرنت

مةلىقنوأءانرفرحأودعهكنتاذحهائهوعند،متشوقاًأنتظرهكنتمجب"4

الرسانة.هذهجاءتنئولماذا،الأرضعبيدمن

عزرابنمولمى

9113عامولد.أبرزهممنيرهدينممتازأخوةأربرمةأحدعزرابنمويه!

المراكزذوىمنوالدهوكان.والثقافةبالغنىيمتازمكانةذىويتمنوهو

وةحوقد.العماءمنكثيرعلىوتتنمذعاليةثقافةموصىفتثهفغرناطةنمأالعاليهّ

هذارفضأباهاأنإلاالحب!هاتبادلالفتاةوكانتأخيهابنةحبفىموسى

ولافيهاوقشتالهالبرتغالإلىورحلغرناطةفىمنرلهوشكموسىفحزنالزواج

.الدبرىألتفومصب)1(

17!وثي"311؟7اء9"لأ66برلم،لأ66*3ولفى*3أفى!3)2(
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أ؟3ول؟؟فىهإك!713.3ا؟!مإ

.؟هبر!*؟ث!6ث!كالا+؟ك!6!47

(1أإأ)أ!مؤ3ث!أ؟لإ+ب!؟77ث!!

عشهاالحدائقف!الحامةتلك

تعششالشذاوبين

سحوولمنتجفلاوالجداول

عمشهايحمىالنخلوظل

أمامهاخهللونراخها

نموتتربفمتشدو

أبناءأوتاخمهأأوفرخأأتبكى

افترسممنتعرفولامبتعدين

عيوخمهماهشمالاتشاهد

ساحرأأوعرافةعخهمتسألولا

:الغزلفىأقوالهومن

برلأ*أ`63limلأ

6يرا63أث!!بم+الإم!

لأألأ??,nهلأ

؟لإ!36\بم!6بر6

وجههبهاءمنظيرب

نورهمنالصباحيخجل

عينيهصرعىوقعوا

نظرةأولمنكثيرون

+ا937لأهك!316دد9303666+؟ل!6ل!6"*66)1(

)01(
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كاكئيرةعاطفيةأشعارأأنشدقدنجدهلذلاثالضاخحبهحزنأءلىالشعرأنشد

العربىالجناسنمطعلىتسيرالأشعارمنمجموعةوكتب،الطبيعةنجالفىأنشد

الدينية.ئجالترابعضكتبكا!القلادةكتاب"لا!7ا6"063اعلجهاأطلق

فىغامضةكانتأنهاءيرمنمقةوألفاظهالمعنىبقوةهتازالشعرىأسلوبهوكان

والمحسناتال!!رةالتشبيهاتيستعملفكانالمعنىدونباللفظلعنايتهالأحيانبعض

.()1الفنيةقدرتهبرازلإالبدليمة

منعدداًكتبفقدالعبرىالشعرئعزرابنموسئنبوغجانبوإلم!

فئرجىح"والحقيقةالمجازمعنىقالحدلىقةداكتاب/؟نهامنالفلسفيةالكتب

ايلأدبتاررخفىآخرمؤلفألهأنكا،والاغريرقالعربعلماءكتبهماإلمLتأليفه

أولو،جتبروةعبر!كروفبالعربيةكتبةوالمذاكرةالمحاضرةكتابيسىالعبرى

.العبرىالأدفيالنقدقكتاب

له:قصيدةفىأقوالهومن

7ا!ألأث!"؟؟،6!م36أإ6ّ؟أ

إأ6برا6-أ؟6؟لاأزلأ!لإ؟+ول

أ7إفىأ؟!بم16!ث!36؟3؟برا

،1!!أبر؟+6""1ب!؟76:الإ

أ*!فى7ألمر+3166لأ3*أ

::،:-..:،-

لاإ!39716*6!م!!؟؟

336136631391.؟6111برل!
،:-..*7

ث!-61ألا*733الأ136"؟69!م"6-193لأ،!7ا*لأء336ث!767ا63)1(

2891ك!7+3،3
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ميسنبنموعا

اؤاليهودعلماءأ:حهرمنوكان.ا'5rعاممارسفئبخسبانياقرطبهفىولد

افترعرعلفد،فلاسفتهمنويعدالإسلاماعتنقإنه،ويقالالوسطىالقرون

كتباقدوإنكانالفلسفيةمؤلفاتهأكثرفىالعربيةاللغةواستضدمالإسلامظلى

ا(سوسطى.القرونثاليهودعلأءمعظمشأنذلاثفىشأنه4عبرليبروفمعظمهـا

فيسمونهالهثودأما.ميمونبنموسىاللّهعبد!رانأروالعربعندويسمى

بالحروصتدويرمزونء6ء1311ول"6؟ث!+!أميمونبنموشيهربينر

.ميمونيدس4الفرفيويسميهول3ول6

الأندلسجنوبفر"المرنة.سدإلىفرحلوطنهلمغادرةمولهىَاضطروقد

.القاهرةئاستقرثمالمؤربفذلاثبر*دعا!لىثم

والعلمإيهودىاالدفيمسائلفىأساسيآمرجعاٌميمونابنأص!بحوقد

.المؤلفاتمنأكنّيرودونأفكفي"او

بالركريةالأولىاةننرساوالعشرينالثالثعامهيربلغأدطؤ"لمول!ىوضح

يرذكروالمنطقفئبيةبالعروالمانية4اصي!ودراالأعيادمواعيدإ!رفةالميقاتحسابف!

التلميذينلآروسيلةهوبلبذاز4قاكأأَعلماًليمدلاالمنطقأنانرسالةهذه4بدارفى

كتبهالسراتكتابالدليفيةمؤلفاتهألةحمهرهـمن.التفكيرواالبرثءلىوالم!لمم

لكتابمفصلتفمسيرعنعبارةوالسراج.1168عامدلأليفهمنوفرغ4بالعربى

وقداهالتررتضاليةأىادشورمشنارال!مالمعروف!ا؟مولهىرضىحذلاثبعد.المشنا

إلىذلكرتوربرحسنواتعشرزأليفهفئوقضىالمثشاأسلوبفيهتوضت

9661723القويةاليدأىاقهيدحزبرالهمبعدؤيمالسىوقدهو؟سوحهالتلمود

..41للعددترمزانالالىاوفالياء

معظمهاكةب!ساثلوهىالإجاراتتسمىرسا؟لالدينيةمؤلفاتهومن

حياةفىَالغامضةالنواحىرمضلىتوضحوهى4والعبرإلىجميعهاوترجمتبالعربية

عشر.الثاىاالقرنفىمصرفىاليهود
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برمدواليهودالمسلصيئ،ينصيتهوذاععظه-4أوجميمونبنمويهة-،بلغوقد

ألفهالحيارىدليلأوينئرالحادليلالمسم!االيهوديةالفلسفةفىالعضمكتابهأ)فأن

وكاق.عربيةبحروفوحدؤ؟الكتابهذانسخوقدع!رليةب!روفبالعرببة

مطابقةاللاهههـتيةوالعقاثدالإيمانأن%ثباتالكتابهذافتألهمنالغرض

العقل.يراهلما

عائو!نمصرفىوفىههااطبافىالمؤلفاتمنكةيرميمونولابن

الطبية،المراصحءلىتأليفهافىاعتمدوقد.بالعربية!وجميع!1167-0012

فيالقرطفصولالمؤلفاتهـذهوكلنالطيالأدبكةبمنتعدلذا.العربية

.والحمهإتالباطنيةوالأمراضىرجالةمثرقىوءبحثفصلا25فىخثو

كأ.الفافلميةوالرسالةجالينولهىلكتبافيتصرحتابأأر!ىنفاتهمزومن

ا)!حةيرتدليفالأفضلميةا"ا،قثا!بتم.القتالة4الأدوثمنوالتحرزالسموم

..قالاتعدة!بكا.الأسةام!يروكانيئالدصلاحالملثلأمرتاب"وضههـا

آخر-ىوهالأعراضلأطوثا)""البوالىيرفئوأخرئالربرونماإ-دا!اأخرى

وفي!االرقةلملأثووج!ت0012عامصىنفت،الطبفئمي!حونلينص!"فما

ذلاير!برفىوقال،نفسهعنيروحوأنالغناءإلىيستهحبرأنالملاثيصنصح

مأحإنحلالااخاو!اوالأمرفييرأنعليهيجبطبيبهوحيثمنالطبيبإن

يرفعل)1(.لاأوريمعلأنت!ريرضوالمرحراكلاً

:النفرلىأمراضفىَأؤوانهومن

النفسفص-4،لىومر!ه4صَلابدنكاومرض4صللنفسالأقدمونقال

واطسناتوالأة*الأبداًالخيراتجم!اتفعلهيأةائهأأجيو!أة!"%ت!اتكونأن

الشرورأبدأبهاتفعلهيأةا!اأجز:هيأةهيأخهازكونأن.ومرض!ا.الجميلة

تبرثئالطبفممفاء4ومر!هالجهم4صأ!ا.القبحةوالأف!الثاتوال!8

وفيما،"رأنهحىل!ما3مجهفسادلهمفييلالأبدانضر"رأصروءابأنويهىا.ذلاث

مطبمة-.ومصتفاتهْحياتهميمونبنموسى-اسرائيل.ولفنسونراجع)1(

1963ْالقاهرة-والنشروالترجمةالتأليفلجنة
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لذحههوتعظميوتهم:وتشتدفيهـملإئمبصورةالملائمفيتصورونحلوأنهمرهو

الفحمالطفلأكلمثلألمةيهاكانقدبل،الأ!اءءشدبرجهفيهالذةلايأمور

إ!االأطعمةءنهذدنحروالحدحموضةوالشديدةالعفونةالشديدةوالأ.ورابإبررا

وذوىالأشرارأعغ!الأنفسرمرضكذلك،يركرهونهابلالأ!اءيشت!لجهال!

شرور)1(.أضاخيرات!تماوقا!خيرأكاشرورماهىفىلهميخيلالنقائص

مواعظه:احدىفىأيضهاًوقال

?!6*6كام!فىثب؟3إلافى+161ك!ير،يرهث!67*6َث!+6؟*أ

ء3+؟66برإ؟ث!6؟؟؟ث!ولأأ+26؟+6؟؟6؟6ث!6؟*66بر1ءث!6؟6

0؟ك!+لأ"3بر+آ+3َأ+7"أ6ول3ث!؟لإه؟إ؟*لاأ.أول7؟لاأأ+61691

7؟أفى"؟"ول6برألأ+.لألإأ!بم3++17 guث؟61"؟لأ!أولول9"؟،هأ؟ا!

.7؟*؟لإا؟أ؟؟3؟؟؟!ييم3

كا.3فأ3!بم0ثب؟*د؟a,17373؟؟661؟6بأ؟30إ"أإ؟8ير؟،66"!م

؟ء31171برول+ول!ث!6"6برك!.أ*أ++ير!؟لا13؟+63،30+6؟63+63بر

*ز"6؟*!؟بر؟6؟؟كب"أ،5؟؟بر"؟"أ3+أ؟67أ3!؟6أء"

3؟+؟أثم66!أ؟3!أ+أ؟306+إ؟ث!إ"16هولأ*؟لاث!7إ16*!أ3ول

7ا+ده؟؟إ16ثبماولد!"773ير6؟73إ؟7دي!3ء*ءالم111+أ*7.ك!639

ك!8بر*Kin؟+7ا6بر؟7ث!*بر!َير3"613؟؟؟+*أ+ي61363

أأ!+7؟5د+أ!ولث!137!7ا"؟!طأث!+761216ا؟0.63.3161ير؟

)U6صالعربيةباللفةالميمونىللسيدفصولالثمانية.موسى.ميمونابغ

بالقاهرهَ.مرراحىفيلك!سبمطبعةطبع



ا--9!ا

8لمول63 . 6 ! 3 3 ITT!6أول7ا!م-*!الأ96ك!أ616بر66*أ63+!؟6ك"
7،7:،:"....،--::

!،3َ+لملم9133ث!)

6"،؟؟ل!؟هلإ؟7!6:أ*6؟!ملإ،.لإ؟7ا61+!مث!؟؟لإهألأوللأ9ألإ7

+3ل!+7*.!ير137،3166+ولللأ.66لالأ3؟؟!+"يرأ3166!!9لموللمأا،"إ؟6

71؟بر.6لا؟!!+9!7!.6ل!؟؟+!كا7ب!لأ%!7ا!65؟ل!ا6؟"5ير؟،،لأ3

ولث!6670.15لأأ؟،ولأ!36؟0،16أ؟ا،75يرا6إأيبمإءأ"ء6ء6+6أ!مك!لم

6كاا+عولأس67ألا6+؟7نجلأ؟؟+أ3؟أ؟،ثف.6أ؟ن!16لأل!اإ6ثالا؟؟

2؟"07؟أ810"35"ولأ36171+6"برإلأأكاا؟؟33؟أ15ءكالأ67

?v21:7-1 lط.
6+6اpo؟ك!7 m nx is7366673اأث!ول؟!الإه mلاأg"3أ؟إpnnpi

5171؟!،61665لأا؟!لأا6ولإ66؟6516؟فيأ+16أ"56+!3؟*؟6ك!6

.717،+؟ييم7وللإ؟713د+أ!.771ا0،؟3!بإأ661إ؟65ل!ا3،براأ61لا6؟لأ؟

71311!في*"667؟ا!6613أ"6بر،(5رأ73؟)3073أث!66"فى

؟*ء؟9)1(.

دجقىإىا!ىوحدهااللهتإفةلأن،بحبواخدمه،آبائكإلهالله%ة!

نفساثدرب.الخيرعلالمرءيحثالذىحهـوتعالىوحبه،الذنوبعنالإنسان

كا،لماإن.الإنسهانخلقليكونالذىهوالتعودلأن؟الحميدةإلخصالعلى

الداخلية.الغرفةمفتاحهىإ!ىحةفا..النف!ل!الضروريةسابقةالجىم

117د!-613*7*أ+6+لأ3"13+ول0636)1(
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وجدتإذا.أغلاطكتعددتالكلاممنأكثرتكلمالأنككماظثزن

قوىكن.ْفهـ!اعليكدسر4عويرصاْقوالاالح!اءأوالأنبياءأوالشررجمةقى

ذكائك.فئلنقكلىاذنباأذ-بوالإيمان

المستقبلىففيثهاإكتعودصىقلبكأركانمنرممنفىَالأقوال-لماثك!خ

صههب.موضهوعإدراكعلىمقدرتكعدمبم!لجبدينكتحتقرنلاواءن

.23128أيروب"بمكاخهاعالموهوطرلىمهايفهمالله"جاءفقد

التىفالسعادة.ب!!افتعلقالنفسزونةؤ،!ابرالاستقامةالحقيقةأصب

علىابافظةث-از-ماًكنَ.4الأبديروالطمأنينةالقوةتمنحكلنهماءأيها!صل

أماملىواءأشفوئاعدكومنأحثرالثحمهودأو"4الربا(ل!قودبطنكشلاوكذتك

.فالويركالعنفثطرقوالمراوغةوا)خ!رب4المواررع!نتردح.4الخاصأوالعامة

أسبابمنَفهـ!ا،والخمولالكسكأب!ض.عايهامنر)4يشيدلمنالويل1كك

بان!ته.وزنعإالشهحها"لومنَالنفسوذلةوالعسر!مالج!هدم

يصبصالأبهضرأتت2مة،وا،شاحسةالشجاربح!بزفساث"دنىلىلا

ءاوالأمر،الأصإلىرشاقوالأصر،اطضيضإكيهبطءاطء!اوواأسود

والجي!اعاتأطلإلإلىز"!ولطا)3:يرةوالمدن،اها)يةاعرو:3ؤوقفنير!ز)ون

ذلاثءلى.وتحقرونج!3يست!فوالأشراف.يذلونوالأتقياء.تتمْزق

الصهادقة.4قيالحقهالقوةهو،حمالالاحىشدةفىاهـدِإن.الشجارحببرمسمالبا

هونىايهوذا

خْذبا!،ضطاع،حال!التركثيرر-لاكان0123مفيىا.لحرسا؟نبني!وذا

خيالية4قصفىومدإماتهتجاربه؟ح.وناقدأشاءراًدَانفقد،إليهاناسااهـخمام

بينمادونتيمالح!المعلمأىتخ!وفىباسمعرفتظَيرالحرمةاماتغرارعلى

.أخاذ!قدوؤجها،وشعرمسجوعنثرصورةفىوهى1225-

اعةال!لرلديهوكانت،زمنهق-دلمثارالتىكانتالأءورعللىلمواط!ر

بالفكاهةمليثةالقصصيةتجربتهنتو!طواقعيه!و!ةفىأبطالهشخ!ياتلإظهـار

..النفسرَإ(ىقريبةوعباراته،رالمفاجأث
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زراعيم"سدر"وي!هامنالمؤلفاتمنحثيربترجمةيزكأالحرقاموقد

اليونانية.نترجمتكتبأشكا.ءيمودتبن5!موسلاملامةيئ"الحا!ودلالة9

اع.الجاخالأدبرسالةأى7!الأ6636!مأه6+*لا:مثكالعرويةإلى

الروحعغلهوتلميذجالينوسبرينحوارعنعبارهّوهرالنفسكتابترجم

والجسد.

إحدىضحووقد.لةالث"رئدصاالةرAمكلjبتهركتايضأأىبزارورفعروقد

ءارإ!هُأيرىكلد!راءش.4وانعربهوالاَرامية4يرالعبر!تنغاترلم!لم!ثقصازده

:ء!يونءنيدةصةفئ4ااأةوكلن،.ذةأضاةة!يرؤا-ق!افى؟ء!أسبافئيمننهاأنع!لر

؟6؟16؟؟،!أ+6ثف!م6أبم!نجلأ؟،1

76*6*يأ!ببما،2؟لم3؟؟66؟6

"؟13أ؟7656!م؟60ث!ث!ك!؟لأ

لذ؟"76ء16؟+8ثر؟!*!؟5؟إ؟6

لم7"63!6فأبر67ثت؟ن!666؟ببما

7!؟ي7،66ا؟6"،0أ؟ل!،أبر؟+

!؟؟ه66316+7؟6!لا؟63لأثا

بذإب!6أ؟36؟إث!7برا؟*أ6

!*66إ،61*+6ث!"6أ6ثا

ث!665!اث!6:أك!أ6فلأ3+؟67ثاث!

9617ول6ول66576!أ!أث!ه.+3+؟

..،*ة7ة.،:،:+
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9؟61336ب!؟؟؟ه/*بألأأ؟؟6

!؟؟366*؟ا؟بر*3n+بد،!*

6"7++ألاول96ولا+ألا7لمحا6!بم

:*0003:+

6؟؟!7!؟:!7؟ول3كا!6+*

(1)6؟!3!1،+ألا؟63*؟6+ا6"ول"

جميلةمدنمن.آ.صهيون

جمالاثمثا!إنسانيرلمولكن

انثنتقدالأ%رئالقممكانتإذاأدرىلست

إ-تفعتالقممخلىأنكأأأما.ما

س!ضتالإلهىالرحىمدينة

البشرلأء!نهيمتهاوبانت

ورادلاثبخحهـ!ورترهدازو

لبتلانبوةتدعئأنوقبل

رسي،صابهاءقىلمال!ين

يسطحلاونورهاظلاملاينقصها

الننهائسمنددمجربقيتوإنجميلة

فظةث!اتظهرخطاير!بدونو

أحو!الىشو:جداثعيناى

جفتدمر-ع!ساالضلوعووين

اؤه!(أينالإلهمسكنأين

النهارمنتم!ففءابتيغط4إالغاالشمس

8و6352؟*ب!637!!أ"!أكا+3+امؤ6+!!ولير؟"-6؟73:91*6أ+*6(1)
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:المسجوخأك!إلىوميا4أسلوبهس!ولةعنتنما)*قأقوالهومن

6،،"+ير؟لأ6ب!ءلا!م؟*nلأا.36"إ!6؟فىأ*؟؟؟036بر.3"6ث!د،؟*!

66!مبأ؟6+؟؟أث!56؟95؟76"لالإا؟9؟!16لأ!.96؟6؟3!؟،؟3؟"!لأ

.أ+أك!6؟أ*؟بر،؟؟6؟*يرا67بر؟6!؟!6؟؟؟1،،لأل!للأ*؟أ

7؟6ل!؟؟،.يد!؟6ث!+؟6؟؟:أ67+؟ء؟!أ3*6برا؟،؟+6ولأ

ولأ!6*061*!*إلأء،؟"!137ثت،لا!إ6ث!9؟بلأن!3لأ6:6ءث!.هأ97ببما

nvi3-56،؟ث!أ9؟6+؟rn+.7؟ول؟ 6 n6بر+؟!.7جمت،7؟6ول:أ

+1336+6غ؟161!ع!م+36؟62ك!3+؟66،6ول*-.6ذ،؟ 6 51، 7Z؟+

إ؟؟!+ألإ،الأ،6؟ث!67+أ+3؟،7َ65ا+أفأ62*بدإ73*أفى7لأفيأ؟لأ

؟؟+7.+أ،؟بر6لأ؟لأ!أول،!؟2ذ+؟6؟561،؟7بل!6لأة01!*ببما+"!

13؟لإلأ+فى2الأيبما؟"737؟ب!6!مأ6إإ3أإ؟بأ؟؟!أ+أ؟لأأ!أ+إ؟؟6!

22)1(بر6!بمأث!!م+6

عبههـواستنشاقإلي!ص!الذهابأما!وكلشن!إر4رؤليإلىاثشقتوعندما

يىوأرفئ.مد:إ!منمدينةفىألىترأنذاها،ألىإ!-اآخروأطاًأخيرش.خيامها

في:أولوقنتإليهؤأسركأ،يتهسبرؤإ؟ثففراالقي!نىحمدييماأرىفيوإذا

اللّه.بارككهناأزيت

،!نالمفرقاببارالزمنإنهثنىرأسرا%ناحىوءا!حملنىالىمبان:قال

ووحيداًتائهاأسبانياأ-ءشتقال.الذررابأفيوإلىهنا؟،لاثل!قلت.الإخوان

كه6الأولد3+(1)



عنءالنرهدتوأليأفيماارىأقلقتأشياءالقدرشعزراكنْعجائبأور،كنت

وكهوثْادضوروجبالالبيداءفوالم!بر"ا!سفناركوبإلىاللهفدفعنى.عيورت

.الكذبءنالصدقأ-:؟--*ثوموطىاىآو.فتركت.أ!سباعا

***

مراكزأههامنأمركزتعدكانتالأندلعم!فالعربيةاولولةاأنلاحظناوبذلاث

تعأوممأجم!ودافىا،ساه.بربمن4الفلالىفىوالعلأءمكفكانتلأخ!الاجمهودلألةسبةالثقافة

.الأنداصفإلإسلامبةالخلافةحماير"فىءدهمقحةإلمىا)جمهودفيهوحىلخصىجماً

نذكراليثودالعا!ات%!رةمنك!جركأإ!رذكرك!يكلالسابة!العلأءلاء!ةِجازبوإلى

بةان!ربالاخةمهـكاوكان19.79-.اصطامميطلىاصروقبئمناحىءا!إكايىطيلءا!كلخي

زيروالر.،%عبرقا!وسةإترؤأنأإاهصآمهبهوأدىَ،وص"*91م!،زجهاودراسة

بالأنداسدلينية4مدرلىأهـلم!الذى079-159شفر،ط3بئحهداي

اللا-ىرص!وئيل.الأزطإر-ضجمنالي!ثودمنأدرْمةاالعلويمطلا!إيهأإ"فد

يروزمنصمصو--9نمبو*لىصكللمكبرلإصفىصلوؤد9"19حا:4قرفىَوإد41ا!جدبئ

أدتوقدأو.يفاعرعاإاًص!.وثليوحان.-رزإطةأ"دوز!الدفا!ير1ووإدولةا

ت6المساجامنكثيرا؟إتؤبما"4الةكأههبالأمورالاهـغامإلم!4انعربيبالاكةءناريمه

أواخرفىحيوخ!بندأودبنيخبمِ-يرازيموأبو.م!:بئاو.ينبينه1والمجادلالت

اضبواقواءداتخذكلنلأشو،كأجمرعشراهـادىالةرنوأوائلالعاشرانقرن

3يئالاتتبرالقرابةبر!نووذ!اثيةالعبرالاكةفئالن!سقواء،-إدراسةأ،ءاسهاًالعرت

القرتأوا%سفىجنافيمروان3بعدجاءوقد.بر؟نههاوقىارنبيةوالرالعبرية

""!مطدالاسمنيركثرف!انالتكارنةالدراساتفختوي.نأواطويعتبرالعامى!أوكىأ

.أهربابكلامالأخصوءاىالأخرىاللغاتفىجاءتجا
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يلأوربية)1(البلادفىأليهود

إلم!منهمال!!يرلجأوسه؟جمماليغ:ددشرريىوبعدم07عاماله!يكلتدميربعد

اكأبرتفقد،المظالممنكضيرإلىأوروبايهودتعرضوقد.الأوربيةالدول

القوا؟!نتتكاشولذإث.وقتلهالمسصحبصلبقامواالذفيماليهودأنارريصية

معخابموكا؟توسياسيأءَاجتماعيأتحصيرهبمإلىتهدصتوالشى،اليهودبمعاملةالخاصة

المستغل.اأسيطروجود?فثم!سرالجهوديةالجماعاتتقاومالشعوب

ذكرح!إليهاهاجرواالتىالبلادب!ضفإجمهوداأحرالعننبذةرإىوؤيما

سطى.الررالعصهفىآداكلْنماذ"
س!بهبملىت

فرنسايهود2

فرزهاوكانتلا!يكاتاثأفئاالتدميرز.كأإلىفر:شافىاليهودإقامةقى%ح

.،شلمياكللممد!افىيموثير"جماعاتبعضلىذأكإذ--ت.وقد.:،1اسزابعة

ىبر.الأخرالمدنلىبعضور-رَليا،نت.كلير،نله!أور

وعاشوافةرز.ا"اًوماقالرالمواطن!تمثل!رغوقالمدنكلذهقال!لاودولقو

.3أةا"يرحط"معهـبمأسلا

،ا،ي!عو*4اههحَرأوب!فأَالمسيحيونقي!!لم4المسيحهتاز"مثروعندكلا

،اإبواوتقرإز"بنالدليبرمنقواثكأرلماليهوديةالدر،نةأكىسعلى-مونالمسهاطاحفلما

النصراز"ةأممظ"4إلآباءيردتىلما)تقاربهذاأنءير.منهموتزو"واا-بودا

يهودأنوآذاءزاالجيودربر!نارىالخصبيز)الةرلّةلبثؤواهمكا!,ؤخكا-فوا

رسوعمبغضىإ-صوداعلىأطلقواذ!كعلىوكاءو.المسيحصهلمبواأذيناهمأورمضإيم

بينوضيروازسزراي!بودعكالاضطهاداتوةهتذلاثومنذ.أشصراق1

النمهارىممن4ا!هـواجمغءنهاالقراراتبعضوصدرتالبلادتركأوأخنصرا

معناهااشكنازوكلمة.الاشكنازييملف!عليهمأطلقالذيناليهودهم)1(

أليهودهموالاشكنازييم.للجمعوالميمللنسبةوالياءالمانيااط-!-إحةبالعبرية

وقد.روسيايهودوأغلببولونيايهودومنهمالمانىاصلمنينحدرونالذين

أوربا.يهودعلىوأطلقاللفطهذاعمم
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-ةوفرضال!!دخلاِلمنازومءلقأبخر:تالصثوثعلىحذرعا،"يهىدبرينو

،هـكانالنصارىا:ثم%يهر!تمساخجما!أتوراةايقرأونالذم:الرلاودعلىغرامة

منايىدالوإذشاس!صالتاسافىو؟ت؟الييهودبر؟تحا-كأوضحذلكمرعالغرض

.جيرا:،3أعيناأصام!إ.ضهم

إتعمهدباضوايرلىإذابالفناء4أ-!وديراا؟،ليةهددت6901عابمأوائلوفئ

عاماًالأولىونالعشموكانت.ذلاثبعدالاضطراباتازدادت!قد.بالنمرانية

لىيهلوعاكللهمفقاءفرنصاش!ألفىأتاوداحياةثَتحولنقطةعشرالثافئالقرنمن

الحالتغيرتا-1851223أغسمس!افيليبجياءعندماأظغير،برفقالسانم

!ضيرفالم!ليحه؟ندمإستخدموناليمسدأنيرعتقداجديدكانفالملث.أسوأإلم!

يدينالتىالديونبحبأنوأعلن،ال!ودشواتبسلبمأمر،الفصحعيدخبر

ثرواء3كلنا)يهودحرمْأغنياءأز4كا،لاغيةآخى"حتلاي!كودالمسيصيونج!ا

.أبلاد)1(اركإلىء:ممهاالكثيراضطرمما،باريسأتاًكبيرءدداًذاكإذ!كانوا

نسمأ:ؤروتتهـزالترالثخصياتلرمن

يهودبئجرشوم

أ*واررف7؟إ-1iول*6"أ!إ636!أضياءالمحجرجرشومالربافباسمعرف

3عددحولةج!عوهفاك،سمالمزثاستكرثمؤجم!له!ودر069عايمفرذم!!فى

علملهحانفقد،ريىلهعلىليآتلمذواكثه.ةأنحاءمنجاءواالتلا!يمذمناُير

وكازت،بسهطاواضحأاًتفسيرهاو!-سالدليلهيةالكتبشرحأنه،كاليإاتلموديرغز

ر*ضوضمهبسإبكبيرة:3صرةاك!سب،؟البلدالتبرخمنالاستفسارات"تأتي

حصول)-ةوةس؟واحدةكلنبرمأكثرتالزشتحريبمعاى!لميهانصالىانيئال!و

طلاقها.أمرفزوجته!وافقةعلىو-بر،الز

الجزءالييودىالشعبتاريغ-الكسسندرماكسى،.لمارحوليزراجع)1(
64!االخامسةألطبعة-13صالثانى
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بع!إدأمرأ1523--1015الثالمقوو!رىاطورالإ.برأححدر1512عامفى:

مرأ"!أرعلىفأخيمالتنصىيرايقبلرأذاليهودمننوأكثيرافاضطر،..اينسمنانيهود

كأنهءزنهوأقامأ!دهؤاعليهفحزن،نف!"جرشوم3بئا!ؤ،ءومنوأمواله!

.تمامأ)1(توفأ

:جهودافيجرشومأبَالوهن

إ؟7ا++.لإ+17ث!63؟ه6؟6،+8أز

أد7اك!؟؟6-بؤ3"دأ+كلأ61

!6أ"!بم؟ءلأيأ!!6أنبما61

؟123!ل!631"3؟لأأ!؟؟م!*

71117بر1؟ل!66566!م*؟13

163p+؟617"6؟7بر

1126ن!37لأأ6"وللأول3

،.8-..*-،

6*لأ،"6*"؟؟7لأ86!م؟6؟:أ"31

"!م6؟لأأ؟لإرأ9الأ!6

v6ث!؟6!أ؟6أ؟

3؟6716،6إ؟ب!6

)1(171.WernerKeller, Diaspora the poet Biblical History of the Jews p

8.n by Richard and Clara Winton, Published byPittmanمل!Translated From the Ge
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667؟أ!أفى61673
،،:7،+

يرافلأ؟،71+لأ!كاا؟3

iف!73أ 6 *777 ntit3نما
-:-..،:7:..7:

نج!!م6أ؟ءلأنجلا،ببما!أ:666

12+أ!6؟3زا؟ن!ا966لبما7

6niT؟؟6؟؟؟!ح166

731

!؟*أ

أ!!121+أ+الأدلأ؟96ء؟ول

أ*+666أن!6؟7افا+61

نجأ؟؟7+7+!لا!ن!أد؟+؟ول

(61)نيماولالأ؟ولأنج!،!!أ6!

7 Xntv4

إمحقوعهدإبراهـعميثاقاذكر

يرمقوبخهـيامجلساتوأعد

ايصيلمثأجلمنُأنقذنا

بسرعةطيبةأرضأ!أبدنا

الخيالحديثوبر،تالأيامطالت

الأسوارزألتإسإئيلفى

4فافأصىبحتبدازف

)11
0717-67696+لالبمازبز6666!6ببهأ633ول



-915-

إءساثيك4بقهعلبر!خكجد

وّل--ثاأجى-لمنوأنقذزا

هبرةمب-خْلعد

بأكلهاحهوداهابررت

-ومناولجتهألم

مبتغىأ!مطالمتله!اليماس

يعقوبخيامجلسالتأعد

السكأصل"نو.اًنقذنا

ى:إرواالتقدررىنةمدلي

د!اءرازخزى"ثأصبحت

ضاعتوءرقتءإيىخهصاو!ل

التوراةلىوىت!وم

إله!رائيلبقيةعلىبرحمتكجد

اسيلمثأجلمنوأنقذنا

اسحادبنسليمان

لدق،رشىأى6"*يةالعبربالحروفإيهإويررمزإ"خة!بنسايمانلافالرهو

لؤمهاهـامأ!تجارمركزأَآنذاكقرواوكانت.0401عامفرنساجنوبتروامدريخة

تنقلفوالتجارةأسالهيبسايمانمنه!افتعلم،راأوريشالفى4قاصىأماكنمنالتجار

وكانكروهمزرء"بفلاحةوعائلتههوقأيمالحالرقيقكانوقد.متعددةأماكن

بها.يردلىكانالىالفتاوىبصببصيتهذاععندمااًصكير

اررر*ماتافتفوقفتثدالأجنبيةبالدراساتشغوفاًمعاصريه.صلرلةىويمنولم

التفهير:أحدتفارء4فلمذلكخو.الةهـنسيةباللغةإلا4ليادر41ت!سنلمو،ليةال!را

!تءلىتعليقاتهوكذلاثالقديمللعهدشروحهلفاتهمؤأشهرومن.ت!التألهوغزارو

.التلموداءأجز
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قدأ-اًجلبماموأاليهود.!سىأعظمو..نأبرىاالأدبة-شلمن-ةثريعتبرش

عايهاأقبلنصوصأهرذدوتعليقاتهوحهشراتخأتفقد،احمومطىاا(سصورق

يراكىأنيبربالنصوصتفمه؟رأنير+ىكان!قد.والتعنيقإالشرحالا-أرسون

:قالفقدالم!ىمطابقةفي،1

!؟++كا!*أ!!أ7لأ61؟د636َج77ا+ث!ثأ6!بم6؟-"3

لأ7؟أ!2+فى"؟9أيردء156ث!!؟"3!؟بر؟6ز7ث!؟.6ول؟نيما!6"؟؟

.أ+أ!6!؟6؟3؟؟7ا؟؟؟

كلمةكل،الطبيعىالكاما!،هناه!طبقاًالمقدساممتابانصوصتافعهيريجب

قيلفقد.التقليدىالتنهسيرقراءةبناخدرهذاو،الكلاءسياق؟القراىحسب

المطرقةو.ثل(كأيرشرر"ن.ممونةأ:6اأ!)النارمثككل!ءىإنالكتابرت

قطعآ.الحجرتك!سراك

اشعقيد،اعنبرميدةمبسطةطرليقةالئفسيررشىئيرقةطركانتوةدهذا

حتىيةال!بربالاكةالآراميةوالجملاسكلماتاكتبوقد.وافيةختصرةشكانت

تفسهيرهفاقوبذلاث،السابؤ؟تالمعله؟تآراءهتفاسيرفأ،!ىأذكرو.فهمهايرسهل

والتعلهقاتالتفايىبرهذهتطغأنالعادةجرلتوقد.أسلافهمز،سبقوهمنحمغ

عليها.المعلقالنصوءلىفيهاوردتالتىنف!صثاالثىفحاتفا)خملححودهامشعلى

يكنولم"إلر!ثىالخط"ممةعرفتخاصةبحروفالتفاسيرهذهكتابةوكانت

لكتابةنموذجعنعبارةانهابلاستخدمهامنأولأوأوجدهاأنذىهورشى

منللعديدنظرأباس4اقترنتثمالوسطىالعصورفىالأولونالاَباءاستخدمها

.)1(الخطبهذادوخهاالتىالمؤلفات

9"؟"،16"فىل!!ء؟؟36+ك!"**976ا.ك!.؟فىلأ39"أه!ء/13)1(

6665498"670ث!7*"36813+6*

66
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والمعارفبالعنوماهتدتمعروفةيهوديةيفخيصياتبرزتفرنساوفى

العائمأىتامبربينوالمنفمث!ربئثمقوبمنهااؤثمالتروفى*رالثفىونبغت

إلىإضافاتأضافواالذينالتوسةيم)1(أيفلروسان،!171-5511الكامل

دراسةإلىعناءتهكلصرفوهّد.المعرفةواءخللاطلاعءنجاوكان.المشنا

تلاميذهمنفقطليسالاستفساراتإليهترسلوكانتعليهتعليقاتولهالتلمود

وإرطالياألمانيافى3خرينومن،سنأمنهأحجمرعلماءمنكذللثبلفرنساف!

العبر4الاخةقواعدنامرجقوبوأجاد.4فتاوروذاعتالمتروافيواالساوأسبانيا

.الى*شعاربعضكتبكا

-كتابنامهقوبتلميذوهو-8911مشمعونبناليعازر!تتهـقئوفى

.أخرىوتفسيراتوالتنمودلاتوراةوفقأالدلىيئبالقانونفيهرجرف"التسبي!5

)*قامةدءىالذئ1256-4111ثولىأنارجقوبوجدنافرنساجنوبفى

اتصالءلى،يمون"ى1224عامأسستالتىالجامعةمنبالقربليكوننابلىفى

التىاتالتف!شيىبرالصبرثةترجموقد.*تالمس!-والعل!ءاطوردةالإمبرعلماءع

والمنطقال!أ،ثفئا،ؤلفاتبعضوكتب،ارسططاليص!عنرشدا!نوضعهـا

مو-يهىفأمعفارعنالفلسفيةالإ،صهاحاتبعضووضحوالفارا.قرشدابنعن

.2(لا)تلاميذهإلىأستاذمن"كتابه

دكانوة(0134-1275)ريىا،1بة"ئألم-ضأَفرنساجنوبعامماءومن

.الدةني"الكتببعكلىءإ!-ملبقاتوكتبوفياسوؤاًشاءراً

.أضاتأوزادبمعنى965كلمة1()

)2(212.211Story of the Jewish People Vol 11 p!.
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يطاليا1يهود

اةهـنالابنأوفىأثإذو،ا"ا1إ"2ا!ثودأبما؟يخ!!ن12!وألر94!تاةلأوهـارو!إ:ت

امص؟باإنوليقال.مق136عامف.غ!طردواآناا:؟وء!أ:أم:ير.مقاثادتا

انواحىاأ!زفىخصا،مإلمطو،مازإ؟تأرواءقاءدءلمطا*أ،يرااخهمءاوإلىيربرحذلاثث

.مقالأولاقرناةفأ،دإ!ما!مرءإنأعاردارأ.7أنإلا،ا:لإدافى4ألاؤ:!إدير

ونرشه"3ا!عوداءإنقدو.دا*ثواق8نركةىالأضرلمدنابر*!روإلىومارإلىج!اء

فظرا)ىا)غ،ا؟ينوسهنوااروءإناعليهمفئإرالأقد.كنآرإث!مد*قائد

برأهلالاختلاطعاكمكوعالمهءنوءإنألىليأ"4اواإها،دا،*،ةفىداءءاجمء

ا):كلودر؟توخءبيرتقي!إلىهذاأدهـ/وقد،ىأفارا"نإقفإ?*مدأواليلمؤد

س!ا؟ىويرملوءد!نهمعن!قو)وهمأنأرادواالذينأكازوأ"يئاالكهنةوو!ن

ل!شدمن-فسمائة!لىالجا؟ب!توكنزشبتالتىالم!إركاحد!ؤفى.!نمسيحه

باليهوديةيرتغنونؤكانواا)جهودأمااليومبهرزاالكاثو)لمي!يةاطإئفةاا-تةإتوؤداًقمصر

وبأءادها.

الرومانيونأطلقفقدأشدهعلىأبهوديةاالىلانةواأيهودامنالإلىةياءوكان

فحواوفر،كاالتبمفجمرمنومنعومدياصت!3و!احتقركاعلي!3يمري!4أ!اء

إيهوديةباا،لجمثرءيئعددوقل.خاصةمستع!راتلهموخصصوأالضرائبعايهم

ءساكنهمااليهوداتخذالم!يحيةعهدأولفه!اور!يةا)شبشيرحركةازدليإدبسبب

المسيحيةسادتوعندما.بالتجارةأنذاكيرمملونوكاتوااحبثاصووفئومارخأرج

اليهو،اثبطرإح!التعاملمنالمسيحيونفهخضدهبمالقواز!نمنك!يرست

الكثيرإلىهجرةأدىمماوالإقناعباتطقالمسيحيةاعتناقعلىحمل!وحاولوا

.اجملاداخارخإكمنهم

ليا،ايطجنوبفىخاصةاليهودعددازدادالأباطرةء"دأوا%رفىأنهءير

الأوساطفئيرظهروايىععنىنشاطوبدأإلإدامنكأليرفئذلاث،*د؟سرااطثبم

واضحة.بصورةالعريةاللغةوانتعشمتالعلميةالمؤممسأتفأقيمتاليهودية

أشتم!ت!التىالمؤلفالتمنكئردلينتليهالتىوالقرونعاثرالحادىالقرنففى
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أنحاءفىموزعة4الرثودليالجالياتكانتولما.أدبيةودراساتمواعظعلى

الجم!ح،بينوالعطاءالأخذلتبادلفرصةهنأككانفقدإرطاليافىكثيرة

درستوفيهارومافى4خاصهالتلمودلدراسةالأنحاءجيحأتالمدا!سفأقيمت

.4مستفيضدراسةالنا-يةهذه

الأدبئ.ال!كرفىساهصتإىاالشخصياتليهضهناونذءر

شغتياه

1887عامالمتوفى5شفت!اؤشأالبيزنطيةلالىولةالتابعةالمنفقةفىإرطالياشرقفى

اطررالإكلبرعندخاصةمكانةلهوكانت،4الررودرررإسالجاليةنذاكآلي!تبروالذى

كانجنوقامرض!نابرلمتهعا!أنهإذ886-867الأول!باسيليوس

ليظكرأنالإمبراطورأرادوعندما.مجوهراضاالي*ضالملكةفأهدته،أصإجمهاقد

،لمغىأنمنهطلبشنهت!اهأن،ءيروالمقاطعاتالمدنبعضمنحهقررامتنانه

براطورالاكل،قتهحفلم،همممعاشإةامةمنأجمودايررمالذىالخاءلىا،رل!وم

فقط.مدينتهعلىالامتيازهذاوقكلمر

الروحافىالنوعكلنمعظ!مهاالأشعارمنفي!راشفتياهكتبوقدهذا

أوائلىجمعتماإذاعامبوجهقصائدهوكانت.خالصعبرىبأسلوبوجميعها

الأ-"انةب!ضفىالقازيةيرلمتزمؤكان.جملةأواسمأكونتأبياتهاحروف

:اطورنركلال!ابنةشفاءبمناسبةلهأنشودةقأقوالهومن

!أ؟!،ه؟هـأيأ+6َيررأ"لأ*"إ*ثا

16!م،!ول"أدأ!بم!*6أ"!!لا5116!ه

3!*!إإيرلإ؟1أ+0؟؟3؟3؟؟6لإ؟

88!يم

أ؟لإ؟!وللإإ؟هبرا؟ه60316!!686

وليا؟*ه"؟ب!أ*6؟"3؟؟!ه73الأ



-164ب

؟؟3؟؟!36"لآأول؟!367؟بل!5بر

555

!!!6!؟56!بم!؟؟3*؟5ل!56!بمل!73+567

أ؟96!ث!7؟"يم!563َير2يأإث!؟57

؟؟8؟995؟لا؟0؟؟"6"؟3ك!ب!6بره

،،ء

+الإث!6بر؟أ!؟؟هWI،؟"أفىأث!*7

6؟؟أ؟؟+!956؟ل!!م؟6لإ!61"ءأ

ه؟؟؟؟؟7لأ936731؟؟3؟؟6ث!،ل!

ء،ي!

!بأ؟!؟لإ!هـلأ؟،ولأ؟لأذ؟لأيأ"أ1!!لأ

ه**ل!"فىأا91؟لاأ7يأ!أ؟"لأأ6"باه؟6ير

52؟؟؟؟7لاال!63+؟*0؟3؟؟6برّ

ه،ي!

"إ؟؟هأ؟77اث!36؟7الإ"63

133أ؟ ! A؟؟!6ي!!؟"؟05؟!+

(1)؟؟؟ء*هيألأ531أ0؟97؟3؟؟396

!48،ولث!69791"136"هـ6"63فى5)1(
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أبديأإنفاذاًاسراثيلمنقذالله

ساكقْالأعان!ثابأقوالكينفدواواليوم

رحمسةذوكفررعفيمأئتْ

والمساحينالفقراءمنمطروقةأبوابك

الأعالىسكن!الدعا!همانصت

ر!سةذوورغةعفيمأنت

وذريتهم؟سلهمعلىوضيقخوففئاحمم

آباخهم4إدثاالله-اتصركهملا

رحمةذوغةورعفيمانت

محنتهم!-مإتاهاتمن!،منعماؤك

والارتياحالحر!4يجدونضيقهموفى

رحمةذوغفورعفيمأنت

شرارللأمثلاثكونونولاللعيانفرحهميظهر

منقذينصهيونإلىمدون-!ىوفرحواعذابهمانحْى

رحمةذوك!صوكارعفيمأنت

استغا؟بثملصوتالسيداجمهاانصث

امأصوانرثفحالسماءفىسمكنك!ام

رحمسةذوغفسورعفيمأنث
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سليمانبنعمنوئيل

،والدهعنشإناًيذكرلمفهو،حياتهءنالكثيرنعرفولاروماأهلمن

وزوجته.والدتهعنبرلإعجابتحدثكانوإن

يقبلوكانالعلميةبالدراساتواهتممتعددةأماكنفىوتن!لروماقىك

الإغركهبأممالوكذلك،ميهونبنمومىاءإرلىججبوكان.شديردبنهمعليها

والفلثوإضياتوالربرالفلسفةعناليتهجانبإلمىو.ا،سهحىالفكربرجالووالعرب

القديمالعهدعلىوتعليقاتهأراؤهركانت.والتلمودالةديمالعهددرسوالطب

الحرفيةالمعاف!رذكإلىيميلحانفقدذلكوح،4رمزرالأحيانأغلبفى

وأسلوبه.والمقماماتالشعرفىتتمثلالأدبية41أمماوأهـم.للنصترجمتهعند

الحريزىيموذااتخذوقد،اللاوىويهوداجهكرلبنبرسليمانمتأثرإنولغته

.4يحتذيرلهنموذ-اً

مجموعةوليضمءبرتء5633باسمعرفكلهؤأف!نوئيل4ليقاممملوأم

مرافىوسذللث،الطبيعةفىهامةوأشعارأورسائل،والخمرالحبفىالأشعارمن

روايةفيهقصعدنجنةبراممدمرفمحبرتكلنخيرالأوالقم!م.وأشعارا.دريخية

.4الإلههالكوميد،1دانتى

:أ4أقواومن

3"*؟؟

ك!أ؟9؟6ب!يرا؟؟!،.؟7؟6؟5

؟؟،6.؟6؟يبما!66!م"630

؟351،6؟؟336!513؟؟3!0

67!؟6يد36؟ير6؟3!يم65

يأء76ا؟2316إلإأ؟،351؟؟"3
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3؟؟؟6أ662"بأث!أ36؟*أ

فيول6ل!13"7ل!ه37؟،؟!6

(1؟6؟!)516بر؟5لأ؟ذ+ل!!؟

اللهإلىا!وءفىا!لىبر

الجأإليكمكروهأصا،ىماإذايرارب

وإليكمنكال!ونطلب!لماب؟رفأنا

الضيقريرمءطائاث4رحصتشاأدتل

ف--ا،ثإلىأهـربءضبكوهـن

غضبكوظلامظالأمك!ومفىَأثق

اة!ب-جرلفصركنوركمن

شبطثقلى-وبهـحقلىيتا

غفراناثحمومإ-سانك،طدشعبك

يهودابنكالونيموس

أي!سة"نأنهعنهن!رفهماوحلكالونيموسحياةعنالكثيرنعرفلا

ألأانياإلىألهمرتهوهاصرتام286ءامولدصملالأالإليط،إ"ةكالونيموس

الأسمةهذهنشاطمجلكتابوأول!هاحسيدواليعازر.صى!وئيلأفرادهاومن

.)2(حسيديمسفرهو

التىوآرائهالصوفيةوأشعاره4الدريهبدراسها!4عا!ونيمو!هلىاشتهروقد

يمسمنوألابأمانةيهودوغيريهودالجمهخمعاملةوإلىوالتقوىالورعإلىخهدف

الله.اسم

.لر!6لا637،ول6"،667،لأ3+6!م)1(

cryصوقى.ديشملىهبوحسيديم.زاهدأوكقىبمعنىحسيدكلمة
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ه:أقوالمن

!ول86كاا33؟ول"!؟*!"إ7*5إ؟!695
48?"04،

لمحاول+؟6*أ؟!لإ؟*6ث!+31.732

لإ!بم76!ل!ا7الأبم*7؟3!!أ

+ث!؟ول؟391ه"؟أ؟931!؟ير63

3إ؟؟!!؟؟7؟6إ*لمح!أ"؟56!!

دإ؟يرا!*6!53أ؟لاث!6إ!برا6لمح!

!9؟؟أ33؟65؟!يمث!8؟يخ3أفى3؟؟51؟؟هـأ

73595*510لاأ!ه3965بر95؟برا
6،4-:،*.

ه*بأإ"95لإ؟6لإ!م6؟7

!3ث!766اد7بأ؟ث!9لأول"ئ!"!م؟؟95"إ؟؟أ!م

3؟ب!هإnثفبر؟33"؟ه!أ؟ه

فى79إد56؟؟إبرإ+ه6أول؟3ء63

؟؟ب!ه؟؟333؟؟!؟!11ول؟6؟،5

6!لإبرايم!767ادأفىباب!؟؟6؟"6

(1)4666"7ث!0؟أول3113؟إث!!؟39*ث!

-؟كاع!،*أ+6*لألآث!513ل!36؟/6.خمة(1)
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الفظاثحأكواع،بج!خعذبؤنا،بحونا8ذ

ب!نسكةبكنلتصقفائناذلككعلوهـح

عسارالى!رمدىاللهشك

ثمنبدونونناضلنجاهد

ونموتللمقصلةأعناقنانمد

نضحىوسكونوبجود
المهلكةبالمدىأبناءهمالآباءذبح

نفسهبملأرحمةدونحياخمهمنها!4وضعوا

الحياةرخصتكاسأجلمن

صلواخمهمتلإسرائيلدعوابثقة

ا،ذروحينتياركاكلماتاص!مدتأةوا!،مءن

والعرائسالمتزو-ون،بناءوالأباءالآ

العرشامأ"وذبحونبسعون

ضحاء-افهمإ)يهمازظر

حياةموتههم،بالحبمعتصمون

الماتيايهـد

حربأسرىصورةفئألمائياإلىجاءواأيهوداأنا،راصخبعضذكرت

!وديةتجالبلم!مأسهواوتد.م07سنةا"إنجأاإمأورشاهيكلفر!ببعد

الرين.نرضفافعلى

تجار!ثةعلىكانواأ،انياإلىرصلمواالذينالأولالمهاجرينأنأيضاوقيل

.البلدانء:تلفقوجنوبرأثهالاوانتشروارو"امنأبحروا

قامواTالعاشرالقرنوفى،ومهنزجيزبورجائيهودصىممنالتا!خال!رنوفى

.وبرمبرجومجدبر!ورصمهىفى
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الأرضةامتلاككلنا)ليهودمةحأنالألمانيةومةالح!تعصبأشمنوكان

مترادفتين،والتجارةاليهودحَل!متاأصبحتوبذلاثللتجارةتفرغوالذلك

منأصناتأىوشراءوبهخوالفضةالذهبفىالصيرفةبأممالاشتغلواكا

الكثير.فربحواالبضاخ

عشر،الثالأطالقرنفىخاصةوتعذيربهممضاليقتهمفىالألمانتفقوقد

وانتمةمرت1124عامألمأنياإلىوصلالذىالمغولغزوألاضطهاداتمنزادومما

الأحداثكلنالكثيروةع.كاالمتوحمثهكنالغزاةحر"جالفونال!:دبرأنالإشهاء(ت

زءسافاًر*مدأنأرادانكدفورتؤرفىجم!وديراًصبيأأن!نهاوالمسبحييناليمود،جن

1124ءام"اليو24تو.إشطقيةافا،?يدءيزةضلىثارواوأصدقاءهأهل!ول!ف

.)1(والمسيحيينال!ثودكلنعددكبيرحيتهضىراحالطرة!نبر؟تشدويىقتالحدث

كلسهجىدمونيسىخدها)يهودولأنإشاعةانتشارفىأعلىبمالمذاتكررتوقد

ورذلاث.ضىدمحه!نالمسهإثارةإلمطهذاأدىوقد،افثصحاعهدفطيرإعدادفى

"برلىافىوأقاكلوابولنداإلىفتدفقوا4للغارسيئ!ألمانيافداسيهواأ!أحواأصهحت

القداىالوطفجنءلىاجموعهذهتغلبتوقد.الحدودمز،ال!رلي:4المناطقفىالأكلر

ول!خ!مث!اق!معاي!مففرضوا4ال!ودرئالعاليةلثقافتممأوعددهم)كأرةسواء

البولنديرين.ا)!ودءلىالألمانيةاللغةسادتوبذلث

الالأموإقراضإلىالدائمميلاليهودبرسلجبألمانيافىالاضطرابراترازدادت

والطردالىفىإلىعرضح!ممماالبلادف4الاقتصادرالنواحيىعلىواستحوازهمبرابالر

ائدهأزائداالنوو--را)كأ!لياارابرسهإب

:الأدبسسالفىأ،انصافئبرزتأمخ!ا4وديرا)"2المث!ص!اتوكلن

اسحادبئ(لعازر

ءلماءكلنولي!تبر،ءلىوركلفىنشأبير311ال!إزرالهم0الم!روفقألمعبنالعازر

انتةلولادتهوبعد1555عامولدعشرالحادىالقرنفىألمانيافإسراصيل

شبابهوق.اييراش!مونإلرلافىديىعاثدرس!!وهناكم!دأشإ،!ورس!هن

المهجر.ضباءجرشومءلىدرس

(12ص؟باليهودىالشعبتاريخ)1(
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رثيسأئما،أسيش!:تبروشرلمقبأصبحجرشومالرباقوفاةوبعد

نعلمأنناءير،وأخباردحياتهعنكافيةمعلوماتلديناوليس.ماتكسأكاديمية

التقويمإلىتهدفاكأاوالآراءوالأشعارالدينيةالقسيراتمنكثيراأنهكتب

الدينيةوالفرائض،التشروجيةرالقوان!!والعمل،ياة"الفضومراعاد،الخلثى

كتابىاته:ومن

إ"؟6؟6؟؟،1؟*لأأأ"I06+أ؟176أب!لم676133؟*"،5بر؟،

31يرفأ6يمثت.6؟إ8أ!لأث!56311؟ن!؟أ26!ملأأ؟56".أ7جملا؟96

66؟*70اء1"7!5؟لاي7ثر 12K/67!ك!+6لإبرا؟،6أ؟16+!66ل!؟،ث

6؟إء6لد!ن!نجبهأ؟7ا؟63أ؟؟.ول"؟؟9"7؟+؟0157؟،+؟ي؟ن!كالالأ

.3؟؟95؟؟*30؟6ج5؟."7

لأ؟3فأ"ل!.3؟716؟يرا7316ا06!بم؟ثت6أ!اث!؟"6يرا3؟1؟016996ير؟،

*يه.ب!ثا*أإلإلأ؟،65؟؟لأ،61الأأ؟63لأيبم؟6.ثت3ك!؟)أ؟لإ!هأ؟376

83؟لأ6،؟66141رل!.أ؟؟ب!6أ؟فىء71،+،بر!؟فى6فبهأ6أ+؟با66لإبر5

96لأ؟!ءأ+لا؟؟أأ3نهـأ671نلأ3؟و165ءول؟؟.ه؟؟7لأ6ل!6؟أ5،ير؟ث!

33!ألأ)5أ؟؟لأ613نلأ76*3"6ك!؟!7لأ؟؟لأأفى؟"131فى؟لإ،

.8برا؟لمّفى"56

6إ؟،61إ*َبر T617فى؟د6؟إ؟أ،+؟؟!6رلدلأ6ير3؟*

د!66663لبمار7د*+6.*؟7؟7ا+ءألأث!!!إ.ول؟"أهك!7-

.6؟7يرثب16ي!كام

5669"فى3

أ؟ك!39167
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66؟l'أفى23ير*؟ولك!7بل! r!66يإ*؟3.لأكا!مآ؟؟لأول".ألأبا7ل

.ه؟6لا,171؟7ايرا6؟!أث!لا.لأأبا7ل!66*3+؟307.لا؟باين

لأ.؟؟نم"؟6؟لأل!656*36+!م،؟*5+؟أ!مث!؟3"؟7؟/

فى7لأفى7+6،7؟؟2أ*66َ،6الأ+!76لأكال!6لأ؟ول6؟*2لا6"إه3

.،1)661"6ألأ!مول7

حاجةفىليسإِنه.دلّةوألشكرامالا-قىائضرفرجم!حتؤدىأنعليك،بنىير!

العالم،هذاك!الج!هممانيةسكلادتدثعلىآكلالكتضحلا.4إلمىإجةصف!لَخثإليك

صريصأ.حنأبياثإلهاللّهاخش.ي!ىتيكلظواولمالأسرةءلىرقدوافكثيرون

أجلومن.الصبح3صالأتنسولاالشمسغروبعند)2(ألشماعصلاةواتل

المريضتزورأل!تنسلابنى01ئةبذبأقوالتتدنسلانفسكقداسةع!المحافظة

وعينيهةلبهلأن،مصزرحماكنعليهتدضلوعندما.ألمهمنقلللهالزاشلأن

.أمراضمنبهمايرممفىعندهالجلوسمنتكثرلا.إليكتتطلعان

وتمسكنةسك!فىضلاكن،معهموتحدثاعزافىعلىأحنبرى،1

الدح!يرذرفالذىدلأن،تأثراًقآقيكمنالدح!واسفك،الأخلاقءبمبادئ

أبنائه.أحدفقدعندصابرأيرمصرنإِنسانعلى

أذنكتمعولاجهاراًولهيسلهس"العطاءلهوأجزطالغيراحترمبنى-ا

منرلك.منواسثتهوأطعمها)كلاأقارصمنزسمعهلا.توسلاتهباععند

مكانأاختربل،الملوثةالأماكنعلىتنثنىالتىالذبابةمثلتكنلابنىيرا

أولثكوهناتأخطاءعنتتحدثولاصديرقكالىتر.واضحاَقأوطرنظيفأ

حولك.الذين

أولادكتنثمىءأنتن!لىولا،لكصالحةكيرزوجةلكتتخذلابنى؟

.4اليهوديرالشريرهةدرأسةءلى

)1106366 mitnt*189-612"7*أ"أل

cryمئدالتوحيدية2منكلمةاولوهىاسمعبمعنىشماعكلمة

.،واحلرالربالهناالرباسائيليااسمع".،سائيليين
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بالرغبئملاير

لهضدكانتاا-22392.ألمانيامنفىةتاليهودأبرزالشخصبماءبرميقيعتبر

بأأد.وكانالمتعددةومعارفهيرالغزلعلمهوألمائيافرنساسهالجاليات،جنعظيمةلةمنز

مؤلفاتهبسببهذاءكنولم،زمانهفىالدءلهيةالحياةعلىكب!يرتأثيرولهومفسرأ

وافسا.أسبانيافىتعايىونشرواانتشروااذيناتلاميذهكثرةبسببماهوبقدر

الإمبراطورأمرحيثألمانياإلىوأرسلعليهتبضوهناكلمباردىفىةف!رأقاموقد

اطورافيمبرإلىكبيرأمبنقااليهودقدمذاكوإذ1286عامذلثوحدثبسجنه

4بالحررثت!خأنرفضمائيرالرباقول!ن،الدثىزعيه،مءنللإفراج

3912.عامماتحتىالقلعهْفى،قىوهكذا،الطريرقهذاعن

أقوالهومنا)كرليبةالألفاظاستخدمكا،رمزء4كتاباتهمعظمكانتوقد

:التلمودحرقبمناسبة

ث!؟؟01؟؟كالإ"لأأه6"؟فى"؟؟؟

إبر؟*أ6لمحا3د33لإ6!بم؟ك!إ"5

إ؟يرك!بر*!لإ؟6-ث!؟72لأ95؟"؟فى

،!ل!*ر!6كيمأول.لإ؟95؟؟أ5"؟!م

nix`sةأ71انا؟إث!*أب!"390؟نر؟3؟ه

إببما؟؟36إفىأكاث!"6لأ؟*6أ!مه؟

6إ"دد3؟6برفىإث!!**لا"!!لأأه

بر؟96ث!لإ*؟"9لأ!اأأإء7ا!!؟؟7

6للأإث3nri?ث!!فىه!*+ي!أ!أ

فى6ير!؟؟6ولب!7ه!بميرا؟*ا!
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؟ك!نلأ؟ث!6773لأثب3؟ق6الأإي؟؟63

!؟!؟؟بإ113866إإثاث!6لإبلأ

6ب!أيراكا3لإلأ6نج!ألإلأ؟؟،6َبا؟،لأ6-"أَلأ

؟؟7+أ15بر؟7ك!63،3لأ،31

7لإد؟لأ؟إ،لأ؟6أ؟إ3لإلأ؟"39

773+6)1(برل!63319!مفأ"90
:73:..:3-.

فجيعتكلأ-منبالنارأءكرقةأتساءل

مقاملثساحةفىمةال!فىالراغبون

اكتآبفىَأرضكشابإلىوالمتطل!ون

أحرجاشاوقدكل-هـنوالمتعجبون

النوررتأ.-لدونظلامزطسائرون

أثو."كوعل!ءليممعشرق

منكسربقلبباكيأيهخملىنسانيةال!بمسسلأ

جراحك؟لامداثمأيردد

والنعامكاقاس!تيشتكى
بسببكمرةمرثاهويتلو

أكلاوأكلتالنارفىوضعتكبف

بجمرلامه!مآتحترقالم،لحما

هدوءفئوسكونكرقتكم!فحتى

كأش!وا!الزهورتغ!عطألم

الجمبحبينلتحكىبفخرتجلس!لن

بصلاتكرتبتهلبنبأحكاماثتحكبن

.56"لا6ل!3؟+ول666ل!كار؟3؟6)1(

r

كملا/ث!

5/*!!لمئم

إ،\.!أ\

الما
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يحيفيلبناَشر

تحت5013عامالبلادمغادرةإلىواضطر،ألمانيافى1255َعامشرآولد

ربانيأء!نوبهاطليطلةفىواستقرذاكإذسائدةكانتالتىالاضهطهاداتظروف

.1327عامتوفىحتىكذلاثوظل

متدينيهودىأى،جنىأنيستنكروكان،التنموددراسةفىآشرتعمقوقد

نأوير!،تاماًص!لاالفلسفةيجهلبأنه،مخروكان.خرآكتابأ!بدراسة

الروايةمنأساسعلىليقومالدينلأنتفقاأنيمكنلامتعارضانوالفلسفةالدين

حملهوقد.لخطأالمعرضنسافىالإالبحثفوليدةالفلسفةأما،الإلهيةوالعقائد

رمْحريمإصداهـقرارعلىعصرهفىَالربافيكنزءج!أدرتسا؟نتحريرضعلىذلك

وءال!المطلوبالقرارسليمانأصدروقد.يستنكرهاالتىالفلسفيةالكتباستعمال

قبلالكتبهذهوقرأمنكلاليهودر"الكطشةمنللطردعرضةرلحونبأنليقضى

بالعبرية.مؤلفاًرقرأهماكانولو،ممرهمنوالعشرينا!لمامسةسن!بلغأن

المطابقة،تمامللأصلمطابقةحرفيةترجمةالمقدسالكتاب،كرجممنكلوكذلك

هذاقوبلوقد.النوعهذامنالكتببرختحرقأنألمصهأالقرارهذاوتضمن

آشرانرقالأنالمم!نمنأنهوع!نفذلمأنهوليبدو،شدريىةبمعارضةالقرار

التعاليمعلىخروجأىبأناعتقادهفىمخلصأكانأنهفيبدوةقالأضيقكانهذا

جسيم.نجطر4اليهوديرالدلىإنةمستقبكجمهددبأنكفيلا)سلفعنالمأثورةالدوأصة

ريئكرونهالعلأءمنالمتأخرونفكانآشرىباسمليمرفآشركانوقدهذا

بعشرالتصدقفىألمانيايهودمسالثيسلككانأنهعنهأفىوقدالاسمجهذا

لهوكان.بطليطلةوإقامتهألمانيامنطردهبعدالمنهجهذانهجقدوأنه،دخله

أعادةاهذهاتباعفىوالدمأثر!قتفوابأنعهداًأنفسهمعلىأخذواأبناءثمانية

.مواضهـخ)1(عدةفىالتوراةإليهاتدعوالتى

Theأ.،1..72)1( story of the Jewish People Vol. III
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وصيةليكونألفهالحياةمناهج760؟!فىه+6يسه!كتابهذاولاَشر

فيه:جاءفما.قيمهّخلقيةوصايراعدةتضمنوقدلأبناثه

6؟،5؟ذ؟61!3*131!61؟6ءأ؟؟؟؟كمي!ي!*؟6؟د!مب!7

"ألمحا،ث!أ؟7ك!56لإ؟إ؟لا"أ31316؟3؟*ه؟!بم.ليماه؟p3؟أ9أ؟"3

.6ء"أإDiبرء7ا7*:أد؟؟6076"!م"5

أ؟3؟"95ث!؟6؟؟هث!!؟"لاإ5؟إلأثم66إ،7ا؟!؟إ+؟ء6566

6!أء!6mai!ألأد77اأول.هبخ9؟ث!؟"لإ13+؟؟++ث!2*ثف6؟؟بر

5 219 6 n96كت؟396؟؟.

.*2!1!3؟6ول3؟!7ا؟16ك!"6؟6؟!؟63؟16؟9"؟ء؟6ث!؟

5أ62دكبم"ءإه6أ65؟6؟7!7*؟3!61ب!6؟"6؟!6؟؟بر؟!ه!ه

.؟6.6163"؟يأ؟فىيريرثِ!؟+ث!؟6ءك!63؟؟؟لأ؟!إه.؟63

"؟؟"أ.؟؟9ي!6!ء6.ث!،*"1؟؟.لإ؟767!أ"6كار!"6ي!"؟8؟ثا

"أ!ب!95؟؟ي!!ك!أبم!؟ه"أهإ7إءأيأ"؟6.63؟ا؟؟أفى؟!؟؟

.؟!!7ليما

95؟لأ؟برا7لالأ؟3؟؟

(.Oبألأهـ-أ!بم!56)ي!3

أ؟؟ه31َُلأ7أث!3"17*؟ه؟73"؟1!

!أ-!6!6"37*أولكا!"فى0636)11
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تمادىولا،ال!!نفىوالاندفاعالقسموتجنب،للمشاجرةميالاثكنلا

ا.ءتذكرلا.البشرىوالعقلالووحتبلفانها،الغضببماوثوراتالضحنثفى

الموثة.الأمكنةفىأوجزافأاقه

الحصولكعلولا،ستنفذمساعدتةفإنالإنسانبنىمساعدةعلىتعه!دلا

الممالمغإلىوكن،الوثنيةنحوالأولىالخطوةفهذه،آمالكأولالذ!بعلى

.الكلاهمنحمنأسبق

غيركإلىتنقللأ.العقلبميزانتزنهأنعليذثبلالألفاظببذىءلاتت!سع

قصولمذا.قلبكتجاويففىذلكاحفظبلسآليممنلمولوحضوركفىعنهماقيل

قبل.من!عتهاإفىلهتقللا،قصةأحدعايك

حظاً.منكأقلهوماإكولكن،مالامنكأوةرهوماإلىاًكثيرتنظرلا

تافهة.لأسبابمبغضوكيركثرلاحتىإنسانأىخمتحذلقأتكنلا

.فردأىشعورتغضبولاعقيدتهكانتأرإًؤردلكلبالسلاأإئالباكن

انجلترايهود

ا!قيرنحوالىإريناووادىؤرِنساثهالمنليطانيةالبرالجزرإلىاليهودجاء

وقتمنالمانشبحرويعبرونالتجارةئذاكإذليهمفونوكانواعشرالحادى

ديىسفلندنفىاليهودزءيم1135-0011الأولهنر!منحو-د.لآخر

فارسواضراثبأوجماركدونومواشيهمهمالبلادفالتنقل4حرووجماعتهالرابئ

اضطهادإلم!أدتبعفالوقأخْحدثت1144عامقأفإلا.أممانفىحروض

اليهودانوقيل،بقتلهإيهودااخهم.وركمنولياماحمهصهياختفاءمنهااليهود

المدنبعضهناكوأنكضحيةالة!عحعيدقبلعامحلفىمسيحيأيقتلون

بعضهمفقتلاليهودضدحماةقامتلذلكونتيجة،القتلهذافيهاحدث

الكثير.وهربإ

الاضطهادكانالصليبيةالحروبزمنوفىالحادثهذامنعاء!نوبعد

وجدوافقد،أذىوصبهملمانجلنرايهودأنغ!يرأوربايهودعلىأشدهعلى

(Y)?
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اليهوداشتغلوقد.9118-1154الثاتىو!شستيفنالمكشخصيةفى4الحمار

وكطن.با)ربامولونوالأمواليقرضونفأصبحوا.4الاقتصادليوالنواحىآنذاك

النصارىعلىالمستحقةالديون"لمغىفرة.لآضروقتمنأممالهمفئيرتدخلالملث

اليهودىالمموليموتوعندط،إليهالنصارىيردفعهاأقا!مباليمقابلفىلايهود

افىددالموعدءلىلمةطوفترةالديرونبقاءا!يحيونوحاول."وريثهالملثث!بح

فىؤءعاىالمكليساومواحينثذإفر.صةاةلمسنحاليهودىالدائنيموتأنبأمل

أقل.مبلز

فسكنواالعيشوسعةالثراءمنكبيرةدرجةإلىاليهودمنكثيروصلوقد-

،لندنئاليهوديةالجالياتوتجمعت.المل!4القصورحتتساوىبيوتف

الاضطراباتازدادتوقد.وندسور،ادموفئو،سنتكمبردج،اكسفورد

5911عاممارس16-17فىَيروركفحدثتمذبحةأفظحوكاشما.ذلكبعد

النيرانأضرمتنذلك،إربااطريقعنالالأمروأغتصابهما)يهودفىواتبسبب

.الموتأوللنصرانيةالتعميدب!نيخيرونذاكإذأءثوداوكان،البيوتبعضفئ

بأيرديهم.أنفس!ثبمإهلاكاوقرر-وليومطوبالديرىعيمهمبرالي!ثوداجتهحذلاثوعند

أسقفبرئاسةاكسفوردفىالدينرؤساءمج!حاجتهح1222عاموفئ

عبيدامتلاكمنحرمانهممنهااليهـصودضدقرإراتوأصدروا،!كانتربر!

مستطيلةالأبيضالقماشمنقطعةعنعبارةةمميزشارةالجهوديعلقوأن.مسيحيين

الشكل.

تعبدوكونأنمنهاأخرىؤرارأتبعضصدرت1253عاميرنايروف

ءلىولمجظرالمسيحيون،شمعهملابحهث،واض!حةخيربصورةالمعابدفىاليهود

لايهودى،ولايحقالمسيصلينعندالكبيرالصومأثناءاللحومثراءأوأكلاليمود

النصرانية.اءتناقمنآضريههوديرأَىخأن

احتكاهـءهدوان!ىا)رراعايهمحىرمالأولادواردعهدوفى1272عاموفى

التجارلي4النواحىفىلامملتصريحاًالملكومنرهموا)رراالقروض!لأعمالا)جمهود

الإعداممنهاالأضرىالتحذيراتبعهلىضىدهمصدرتكا.الأخىر!واطرف

المسيحى.للديئاليهودسب"-نافى
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الخدمامتخدامسخمنهااليهودضدأخرى!راراتصدرت128اعاموفى

يتناولواأنللمسيحيينيحقلاوأنهالعامةالوظاثفمناليهودوحرمانالمسيحيين

.جديدةمعابدببناءيسمحولا.4اليهودثالموائدعلىوجباخهم

لهمولسحالبلادومغادرخهماانجلترامنالهودبطردأمرصدر'0911عاموفىص

منمجموعوكان.فرنساإلىطريقهمفىوهمبعضهمغرقوقد.منقولاحمهمبأخذ

لفا.أعشرستةحوالىانجلتراغادروا

-يومطوبشخصيةانجلترافىعاشتالتى4اليهودالشخصياتأبرزومن

إكأاوالأدبيةالدينيةكتاباتهبسببص؟خ!مذاعالذيرنا)جهودأدباءأحدويومطوب

المجيد.اممفاحواالنضالعلىإيهوداجمهايحثكان

5911عامففى،والخنوعالذلحياةعلىالموعتليرفض،ومطوبوكان

%وفأ.مق.الانتحاروقروراالقلاعإحدىفىمحاصريناحانوالذينإيهوداحاجتهح

)1(.نفسهقتلثمطفلإلماثمزوجتهوذبحثومطوبقاموعندئذالتعميد

:!لوبءومأقوالومن

ذنوبىوام!صلاففتقبل،اعتذارىارح!إ)يك

1(لك"مغفورقل،المقدسكاسع!أجلمن

الذنوبمحلافوالاءكرسفوالأالدموعحلتلقد

الترابمنرأمىورفعتإيمانآنفسىفامتلأت

1("مغةورلكتقولأنمنكملتمسأالساطحوجهكإلمى

بالدموععيناىأغرورقتو،الزفيرمنوقىصىحلي

بعطشق!ىينانظر،تحتقرفىلااللهم

لى""مغفوراًأعود،حتىعنىودافح

إلنبوةفى-اءكاالكثيفةالهيومستنق!خنعم

باًقرالاست!بادتيرمنء!يونشعبوددتحرر

لهمغفدوراً

)1(902-802.Diasporathe Post Biblical History of the Jews p
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لأكسفوردىنقدانبراخيا

عشرالثاكالقرنوبدار"شسالثا:قالقرننهايةفعائى"إودىأديب

.ونورماندىررىكانترمنهامتعددةأماكنثتنقلض،أكسفوردئ

قريبة،الأسلوبسلسةفكتاباتهالموهـورينالأدباءمنبراخياو،هد

.ومخولياومنككرأمترجماًوكانالنفس!لى4

اًكثيريعرفوكان،ليةالعبرالكتبةيمبرقىيرقومكانفلأنهنقدانلق!بهأما

ترجمكا.العبرية"اللغةإلىالكتبمناًكثيريرّجمفكان،الأجنبيةالاكاتمن

661336فى5نمبايهءرفلهكثابفىأ-لاقيةرإوتنظربمحقدو4اللاتاتالا*4عن

.والاعتقاداتالأماناتكتابفىالفيوىسعدياأفكارهـحبور"،واختصر)سمفر

الرمزيةبقصصهاشخهروقد.فلسفيةعبريةاص!طلاحاتليذكرمق!الاتهفىركان

الفرنسيةاللغةمنمعظمهاؤجمالأمثالمنمجموعةيرتضمنكتابفىودوخمها

/!ام)1(.017عام

1!-عألانؤ3/أ!لملم/حهـ/ح!أاص؟/برمم!يم/:أتوالهومن

شكفبيرومنخيرصخيرلي"!ن.الأملفسحةقاثن!تمنضيراليدفىواحد

يترفمنشىءبكسيلتصقإذ،العامةعلىزءيممنخيرالأشرافبينخادم

ومهانتهم.مذلخهمالوضعاءأتباعدثحتماستشاطربينما،)كنالأو

وتخمد،تةحقىالنار.يمسلاالصغيروالعوسج،"شقطالختالةالأرزةشبر

الأبد.إلىمجراهئيسيروالماء

تثيرف!نك،وفىوةجمالمنأوتيتمهماأخ!يكأوجاركءلىتكبرتإذا

الكفاية.الآنتحتقرهالذىوماًالمتسولعليكوسينتصر.والحقدالغيرةلْفسهئ

تفضيلدونمتعادلاحباًأولادكأحب.الغيرمائدةءلىالوةرةمن%جمراطريةئ

السرورلكويجلببمستقبلهتفاءلتفيمنأطكيخيبمااًفكثير.الآخرءلىأحدهم

الجضيض.فىقئكتهمن

)1(237.-236.TheSto+ of the Jewish People Vol. II p
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روسيايهود

م،.7عامأىللهيكلالثافىالتخريببعدالجنوبيةروسياحدودعلىالجهودأقام

الجانبعلىازوفوبحرالأسودالبحرتصلالتىالبوغازاتغربانتشرواثم

الوثنيين.منكثيرأاليهوديةاجتذبتوقد،الشماليةالمناطقفىأقامواكا،الشرقى

.فخهودوا

التى4التبشيروالعملياتضدال!ثودومعهمالوثنيونثار535عامحوالىوفىَ

ال!رنوفىَ.المناطقهذهفىءببطتسيرحيةالمبكانتولذلكالأساقفةبهايقوم

.قازالةوبلادوفىالةرموؤ!البوغازاتجازيعلاًاليهودكثيرعددازدادالثامن

ويحرضونبالد"يئتتطقأسئلةفىاليهودليناقشونالروسالكهنةبدأذلاثبعد

ا-لانبين.بينالنزاعواستمرالكفرةاليهودضدالشغبلإحداثالشعب

ألمانياويهودالرولرالي!صودبينآخرنزاعبدأعشرالحادىالةرنوئ

السلافيةالدولعلىالغربييناليهودتدفقوبسببء!ةتجاريةأموربسبب

الصليبية.الحروببعد

لمؤلفاتواالكتببنقلمهتماكانالوسطىالقرونخلالعام!الروسىوالأدب

الحادىالقرنفىخاصةريزدهرالدراسةمنالنوعهذاوبدأ.الروسيةاللغةإلى

تعلقماخاصمةىالدالقصصعلى4العناليانصبتعشرالثالثالقرنوفى.عشر

شيقجدودأسلوبثوبدتالترجمةحركةنشطتكا.بابلببرتمنها

الدين.بأحكاملىتختصالتىواجادلاتالمناقشاتوازدادت

انتشرتفقدالخزربلادباسموالمعروفةروسياكلنالجنوبيةالمنطقةأما

بحرلىالفاجاخهرمصب-وارالواتعةالناحيةفىخاصة،الجهوديةالدرانةفيها

أميرخهودأنبعدالوسطئالعصورفىاليهودىالدفيأهلهااعتنقوقد،الخزر

أماسْراالقرنأواخرحتىهناكبحريةتمارساليهوديةالدليانةظلتوقد.الخزر

:المسعودىقالاغزرمرةلأول4ال!ثودليدخولوعن.الميلادى

الخزرملكتهودكانفقد.جنسهممنوالخزروحاشيتهفإلملكاليهودأما

أكلصارساشكلنعليهوردوااليهودمنخلقإليهانضافوتد،الرشيدخلافةق
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وثلاثيناثنتينسنةهذاوقتنافالرومطكأنذلك،الرومبلادرمنالمسا!ين

..النصرانيةدلميئإلىاليهودمنملكهفىكانمننقلأرمنوسوهوو!لمثمائة

.وصفنا)1(ماعلىالخزرأرضإ!الرومأرضمناليهودمنخلقفتهارب

من759-159شبروطبنحسداىكتبالخزرنملكةماهية(ولمعرفة

وجودحقيقةعنيسألالوقتذلكفىالخزرملثوسفإلىبرسالةأسهبانيا

قائلا:اإا!اثعليهردوقدالبحرشاطىءعلىجهوديةمملكة

"*؟+6إ؟نجبهأ.؟!!أإ؟؟6أ5برا62ير؟!لم++!إ،لإولث!!3!66ل!+لا

ألأ؟إ!اة661؟ول666إ7لأ147؟+ث!6؟لإإ6إ؟؟بر*؟؟لأأول؟؟6

!*ولث!؟!+ألأث!6؟62؟؟66*7لرأ!6َنج!؟؟+776َ؟.6؟!ولبم

7ث!إإ؟66أث!أ+؟3لألأ*أنج!3إث!لم،ولهَ؟+ول!70!6:الإ؟!ء6!+لإ

؟؟3!م6لإول؟ه؟؟؟ه9أ؟إ.3؟3،!أ+6بتث!+ه9!أ؟إ؟6ث!+32ث!يأ

+؟6أ؟ث!7أإبأ.*7+ن!!مببما؟2؟لإ5،7"؟؟ثبول+أ؟!؟+إبربيماإ؟7.17"حم

ير+"16-++6؟0لأأ+؟؟6نلأ7نلأأ؟*؟3ول115بر7+نلأ6*إيبما؟؟+نجيما.*فأ

756ج95وللا73لذول"*ه73بر66"63بر*6أ+،66لا3لأ!6بر7ول6برل!
7--:،.-:-:+:،:،:7.-:.--:..-7:،

163ء*i!+6لمحاألأ!7*بم!فىولن!+ء670ث!6لأ6036.6برأ"!79 * rn+.

:7.:....::4.:*-:..

"أ*7560الأول"7لأ6لأاولن!636163بر6".6+ن!6لاولأ6ب!!،+6لم6+6!م
:.،-....:،:-7:+:،:+::-::-:*

+"6+ول673+6فىلاأ+6في"لأ336أ"+*3؟؟+6"؟6ب!6!+؟!م6!
..7.7-:3،-:74،:..

36!"،7لأ"7!336+61فى6ث! Wixom7،+*فأ61لا ,nonا!
+:،:،:7+-*-:،:،-:7.:-..

اVAصابالذهبمروج)1(-
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أر3!؟أ!"!717!7ا*أ6،3َد6116oد+65،لأء*6برلم6غ*؟)+أك!؟63
-:..--:-..-7..+..-+-.

76أك!'+7ث!لأأ9+لألا Inertلأغ"لأ3*أءلأ+أ7136،0اأ*!أ.6*7لأ

..:::-:...:+..:،:...-:،

36ألمألأ6فىلأللأدلألأأ"ول ismأث!،13,.لد!م6ألم7*6ول*37المأ3"ام

-:::3-:،-":.."،7-

6؟7+لأ+763*.7*9لم56أك!033ث!،بر*لأأ،1636أ؟.أ؟713؟لام!يرا6
.-::،....-،..:...8-

7+"13لم3ألأmلم*هء6ء"6ول173ءفأ+163ث! wn7ذ,*31،بر 6 !.مiا*

-:..6::--:..7:-،....T-..

؟فى+6أ؟!'Ixهلا.ر+جأ+6*67+*أء6+!".656ث!لا63+أبر16

.:--،+:."-:.،-:::-.:،:-:ط:

6+6*+ج766ا01،وللأ،33636؟أ+"67 ):nn Mول*د6.1171+7أ+أ+

7::7!:.+:*"":.-..:-:+:.ا

*؟،؟؟6ي!*.!،!م69إل!!5؟،؟إثب66لأكت+أث!؟؟!6؟بأ6ير3؟؟؟

،+،،6316636+وللأ7د7انلأ6،6ج7ألا.13؟6لأ*66*3"أث!3َث!7
،،--:."::::-004-..-،-..:+:+

.(1)63"أإ"67ءلأإث!66؟!ل!13*13"+إلا

البلادبطولسأنتلق.تركيامنالخزرأبناءليافتبىفمننحنأننااعلم

لعلصت،ألفأرأربعةمسيرةوعلىشرقاًجرجانلب!صررالةر،بالنمرعلىثاعرضو

مدخلءلىجالىلىوأنالى4ليالجزويىفعونوكلهمأمعدة-سكنالغرهذابجانبأنه

قىكحهبمولو،يرةمرحىربف!*،موأناب!م!فنهمالقادكل!نإروساقىكأولا،الغر

.العرببلادكللأفنوا

مناطق:ثلاثمنكىداخلالجانبمساعدةعندىأنهضىاًأوأعلمك

ورس!نهارشاً)خمسونوءرضاطولها،وفتياتهاالملكةفيهات!يم:الأوك

.أخرىوأمومسيحيونوإحماعيليونإسرائبليون

-2726p؟7احطأض736.*+ك!!م636660بأأ"761ا.11ل!اءلأ3ألم3+أ(1)

39098+فى*7؟ث!+1!6
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فراسخ.ثمانيةقفراسخثمانيةتمتدشاسعةومساحتها:الثانيمةالمنطقة

ؤراسخثلاثةوهىوخدىوعبيدىمهـوزرالىفيهاأؤيم:الثالثةوالمنطقة

ثلاثة.فى

الخزرأ!لمنالمؤمنونيقول)العجائبآضرنجصوصسألتإنكذلك

بعيدونوعن.إسرائيلحكاءوإلممااللّهإلىبأعيننازتطاحإننأ(للمهجرخهايةسثأقى

متىنعرفلاحساباتنافأثخطىالمواسمأكثرفأأنهستسهحولكنك،صهيونعن

الله.أحباءإسرائي!!بيتإلىدانيالنبوءاتغيرناوأيدوليسالمهجرتهايةثأفق

.المهـبرر4لنهاريرومسيأكقوأنةانيالفىبنبوءةنؤمنأنناأى

تك)رؤجداًأتوقأيضأوأنا،)رؤيتىتتوقأنكرسألمتكفوذكرت

أرىوأنبكأتم!لأناستطعتولو.وعظمتكح!خكفخروإلم!،الغالية

ابنا.لكوأكونأبألىكوناللطيفالمحترموجهفث

والسهـلابم..اغلصةوبنصيحتكقولكحسبأسيروسوفش!فيقبلاتإِلياث

*مملأء

رلمة،طوفترةالخزرفئتدملماليهودلى"أنعلىالتاريخيةالحوادثو!لىلهذا

منونصفقرنحوالىبعدالروسقبلمنجاءتحملةقوضتهاأنلبثتفا

اليهودوازلمشرأهلهاوتشردالخزرممنكةعلىفقضت،الخزرإلىاليهوديةدخول

.الشعوبهذهبينمنتشرةال!برديةتزالولاالشرقيةوأورباروسيافئ
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الأدبمنهيثحم!نأوأصبحتمكارزثاواحتلتبأبلوظهـرتالثقافىاركزا

مراكزظهوربعدلا:ثودثقافيآمركزاًتعدولمبابلاختفتثم.الثؤافئوالفكر

الأدبخطاوعندئذالبلادمنذلاثوغيروألمانياوانجلترانسماوؤأسبانيافأخرى

لها4دنيويرعناصروجدتبلالدليلميةالنواحىعلىمقتصرآير!دفلمجديرلىةخطوة

د!لميةفلسفةلد!ناأصبحلذلكوزتيجة.الدينيخانبالعلموسمار!برىأه!ية

.مميؤةنظروجهاترالدينالمتعلقةالمواصخ،واتخذتالعلمعنتنفصكلا

تكنلموتشبماجمهاتوتعابرخاصة،ممماتالفترةتلكفئالآداباتسمتوقد

الش!رفعبر،قبلمنتطرقلمموضوعاتىوالش!راءالأدباءوكتب.كلستخدمة

المنمقالنزىالأسدوباستخدمكا،الإنسانيةالعواطفوعنمةالطبجمالعن

عا،ءوظهرالآخرعنمنهاكليستقلالعلومرأخذت،الكتاباتمنكئيرفى

المعاجم.بعضوضعتكاالألفاظواشتقاقالنحوعاومفاشتغلوا

مباشرتأررالوسطىال!رونفىَاليهودفيهاعاشالتىالبيئاتلتعددكانومّد

الخةلفةالثقافيةوأنشطتهاب"الخاصوأسلوبهاطبيعحهابيثةلكلف!انالأدبعلى

أظلهاالتىالبلادفىجلياهذاوظهـر.الؤرةقلك!رىالف!الإنتاجعلىأشمما

البلدانفىالكمقليلكانأنهحىينفئ،ومتشعباًمثمراًالأدبكانحهمثالإسلام

س!حةمعأملةالي!ثودتعاملكازتالإسلاميةالبلادأنإلىذلك2خويرالأور/ية

الإسلاميمالئواأنجاهدفياليهوداضطروعندمحذاضطهادأو-قئمتأىمنتخلو

ا،راكز.أعلىإلىليصلواأنواستطاعوا

هذهمنالعنتمنال!يرلاقوافةلىالأوربيةالدولكغأقا!واالذيناليهودأما

أساسعلىيرقومسلوكلهمحان-!ثاليهودىالخلقإلم!ذلاثير-حو،اشعوبا

والتاجرالمرا.فطبدوردائماًرقومونفكانوا،4والاقتصادوالاجماعيةالسيطرةمن

رسيلة،ةبأوالثروةالماليجمعونفكانوام!روفأاليهودىالجمثحوالسمسار.وكان

كلهلهذا.الماللديهمتكدسحتىأورباأنحاءكافةفىالفاحشاربافأقرضوابا

فسةت،البلادعنوإبعادهماضطهادهمعلىوتعملذرعأبههمتضيقالدولكانت

خوفهوب!مالتنكيلءلىالأجنبيةالشعوبساعدومما،طهملةفالمقيدةالقواؤ!ن
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